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 ۱۳ هوا يا 2 ما قادر درب رد بیبر. + 9
 ن عده یاهتیل اش ۳ , مس رک بن

 وب .ساداتهآ ی ۱ بس
 رپ هورپ انا تین عج جیم بو

 ]یر زا هدییهف مدرم هم هیجهجمم ۸1 سوتعتما و 9 ناندوخش هو یورو سرم 5 9 ی
 1 چو

 2 ی (هعدزملم ب)مم قهراتسهراب رد هملکدن _ٍ تو و

 ۳ , ۱ 2 تسا ینی ریش هلأس وو
 هلخ .تس ج یداه زا سکع دلجیور حرش ووشو روش 1 و ج۱ ووز

 رو و راک وهناخ اب رو < 1 .--تت 1 7 بوم و نلاوج هک

 رای و تارخ ادناشدوخ 2 ۳ ۳۳ بو * رج د ۴

 ۱۳ رده ادساتمیلو . ین تاچ لو وو* لیبق نیمه ۰. 4 3 یر دوخ.یدبپ هاغ رد 4 ِم
 ناب لاو ۴ هلارو 4ثداوحدا دراپچ» یاهملیف رد م تسه«عن نیا هچونم واووخ ام 1

 هج 6 تو چي و تسا یتیصختاب و بپچن
 ۵ هد یهب لاک اس اع یقالقت

 یا رب ود راه و هدنتسه ی وام جن شب ینخ هد ِ 7

 هم ۰ ۳ 5 ولت هس کف

 یازاو هتبلا بولطعمات تا هتلاط تو کا
 تسمه ناشا ع اش رس مفاتع ح زنش ۹

 دهد« هما دانا  ۱

 تحارات و ردکم شا هرهچ 1
 یهآ و درک یهاگن فا :دوبهدش

 دم دن هانکس ءوکحم دوری» اهکب ایند . تفک و دیشب ۲
 هکیلاح رد . مينکيمهچ و مات ۴

 3 دتج ار تودصهو از یرتخد
 شونا رفالوما ؛تس نامراک

 یانتفاز و .نکم
 یک لر هک دن يک

 4 هدش

 تاطماجت ایه راذگب وا هد

 رایمدد شدوخو اتم ,دلا واب او
 تداسح و شءب وسح ؛تسا+ع امتجا

 نونچب نادنم رشهنیب وام تالبکشت دد
 ی یا رب ی هیحیع "] یافبا یارب یدزاو

 ودوب هدش تا را! تانس تساه دی ۲
 و درک حعف |دمالک هتشر هبت رمکب تقفاوم هر ی 1 ۷ 2 ةناوم هرخالاب دنکیم توعد
 لبخ مهاوشیم ترذعم ؛تشاد داهظا بیت رتنید, و دوشیملصاح ناشیا
 ادان درگ یتسیاب هچ.. .متف ردنن نیحرد.دش رثهمااع دراو انیع
 و هذاوآ هتفدهنفر ماقادد
 ه فاتعم مهاجهردوا دادمتسآ

 رد یذا؛ زودهو دید رگ سکعنم

 مات هک دوب هدرکن امت اددوک ط

 دشتوعد یسودرق

 ثیان نیل وا ۷
 درک یزاب رتاتدو
 یتفایل زا ربا ج

 داد ناشن هلوجم ساسح

 فب رشدنم راک

1 
 ره عیب نآ )ا انیم ..تشاد هر

 و فورععم یاه همانشب امن رد یناب

 ایم هک همان

 یانپادد هک

 ار دوخ تیقتوم هجیتن دو تقایل
 و ها ات

 عذب دیما و دیدج تیقفوه انبم هویش و هتشاد رظن دد اد هنشذب
4 

 شرسهد هک دانم دا سپ یودنتشاد

 مته

 ار ناساحور اهپدنسپان هدهاشو

 دوشیمهدقف املدرب و دداژابم

 مهادنبایلو:تفک ناهگ ان اما

 سکچبه اب اهلن هن نم هک میوک

 هچانچ هکلب مرادن هنیکو ,نیشد

 ن» دن ادیم منا راگمهو ناسود همه

 د هنشأد یما رگ اد نادت»رثه هبه

 هرخ نا راکمه همه تبقفوم دوز رآ

 ی اهگ ان داهظاذا روظنمتلک
 تلگ و درگ یرکتف ؛دوب هچ تلطم نا

 زا نوسحت نمضا«لاح رپپ !!هکبدبرغ

 مبدا ودبمآ ؛ اثیم قالخا و دادمتسا

 هدن را یامتیقف وءب عیحعهادرد ید

 هدنیآ رو و هدمآ للات تولطم و

 یداب دعابم لماوف هکنیا نم
 نم
 لدذجم مزومامتها زب دادوخ دننآ

 4 رتپپ ادشب وخ دادمتس) ات خیاد

 نوش اب هملاطرد اردوخ هدن ژ را

 درک دهاوخ لابند مذل
 نیا .دد هکن آ رپ («دالع انبم

 یاهلدودوب لوذشم رت ًانرد لاسدنچ
 یلاههمانشیامن دد ارپا«جون لباق

 توعد هدمآ هنحصب هک یتیسهآ ۷
 یارب گیاه امیبص هچوتابو دشیه

 دادیم ناشندرخزا زا تاکهاو

 ار راگزوءهر و نونف تفاپقین

 درلگیمنآ زا یهام دنچنونک ا هک
 یداددوخاهرت ًاندد تک رشزا یلکب
 مقرادرمانبا تلغ وادوخ »نیم
 یدح ات مسهدباش :دمانیم یگتسخ

 هجوت هجبت ؛دژوماب ناز دا

 یشحادان یا و دشاب حیحص شا هتک دام درک . هافبا تبافعب شزدااپ نودب ودشابیم یوین ونک تیقفوموآ

 هکیااکشیپ رنه هیلک دننام مهوا

 ت ددادهطرعو هازا رتذب
 یذدرپب و تفرذیب تقایل را ناگراتسزا یکیزورما ام دب

 ٌمرتحم ادشبوخ دادمتساو .تیطخش 4 فرش یارب »و + «ارتنوم»

۳ 



 یرنه هلداج» و تحب ب هد

 هدشحضو نون اق قپ اطمودنپ ام رفیم

 هکن ۲ میشوت>دننکیملیم مهیزیچ

 یتسب یا ۰ الوک یی بلغا
 فو رسمهک مهاپنیا تسیقو دن روخیم

 بلاج هثکت اما *تسه ناتدوضح

 ووب قرغ یا هت ادنع

 حد حورخ و دشب« تبحح ماکت

 نلاح یاهزاوبد و اضقب رد یولچ

 و دن و رکیع یدولآ

 تارطاخ ندروآ هایاب مهاپپضب
 تحارا اپو بلاچتداوحو تمأقآ

 نافنا ناشبارب اجنآ رد هکب!هدنک

 ترسح هاگن ۳

 خواب ندوآ نسبتا
 دنچ نیا و دندرک قئاوت نبقرط

 تسا نیفرط یلوبت طنا را هداب
 ادبآ یتسد هچووهبش یاضاقت_|
 دداو هک سک ره -[تسا عونم
 رابتعا-۳ ؛دیامتلیمیزیچدیاب دوش
 یارب هدشفرص یتب ریشاب وب را 1

 دفاوخ .تعاس هساهفاک رد تمانا
 نسداکت دم یاضقنا ذاسبو دوب "

 رظن دووم سنج میدقت یا رباددجم 1

 تبحص و تب بو دنکبم لارس
 نیا ذا-هدوشلدبم داپ رفب یتسیاب
 اب نتفک نغس فرطن ًابهنک فرط
 لحم - تساعونس دنلب یادص

 نادنم رنه رابتخا رد هفاک زا يليم

 روعالفتسم نسداگ ود و دوبدهارخ

 9 دنهاوخ تهدخ تی نآ

 نآ دد لقتس روطب نللت كب-۲
 نادنسم رثه تاملاکم یارب .تسف
 هکنآ طرشب درشیم مدار ساصتخا

 یدصتببالبت هبلاکلاج» بز
 و هداهدنچو . .,ووش تغادر

 هکتپلاحرهب ما در

 وتسامسیم یلیخ < 2*۱ رپ
 لوا ذور دنچ دینادب تم

 تم رپپ دیدچ لعمد» :
 درب هو

 هدش تاساصحا زاچد ؛ دو هداتفا هلدز هناک رد تماقا ذور نپرخآ
 تی

 ۰ كنرآ » لاس یو

 درادیصوصتسهدابش داشتااب_(كن زر ) همان یکتفههتشذک هتفه

 هشووخیتاعوبطع تیلاعف لاس نپمداپچ
 تفرش رخاوا نیادد ییاقتا بلاطموتملاقم داشتن !اب كن زآ

 دروآ تسدب یرثشبس تیقن وم هدنب آ دومپ دا ودیما ام وهدششبیصن یتیمها زئاح

 تئیهو رییدرسو رپدساركن زآ همانیکتته (لاسنیمداپچ)
 میل وکیمكب ربثنآ هبریوحت

 یل دنز و ملیف هلجم
 یا هنایهام هلجم ابز یاهرنه لکه رادا فرطزا هتشذگ هتفهرد

 دوب تیمها زئاح ثبح ره]ا هک شرشتنم (یکدن ذ و ملیف) نا ونعتحن
 تالجم راشتنا مپاهدون سکمنم دوخ تاحفصرد اهراب هچنانچ

 هدهمب !دیمهمشقن مدرم یئامتیس حطس ندربدواب یارب یلاشیسیرنه

 یواح ینالجمرغاو) نیازد (ابیذیاهرنههرادا) « اتعبشوخ و دن راد

 دن و بم دامشب یر وم مک دومنیادد هک تساهدومن رشششم یل امنیسیاهحب

 همادادداد (یگدنزوملیئ) هلجم نیلوم تنم امنیس هراتس

 .درزا :تلئسم هلجم راشتنا

 ربدمو ژایتمابحاص

 نایتسلاگ ژورناپ
 یداکسهاب

 تراهک ات رب ور

 ۱۳۳۱ دادرخههبنشکب - ۱۱۴هرابش قم بیم

 لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ - هرادا لح 0
 _ لایر ۵ هنایلاس

 هنگ هیبن ,یدبدج ملی «فرگم یصت

 ایوگ و درد

 اهذو ربا و هدرک هیبل رد

 دآرفاباضت او نآ یهت لحم یارب

 هرگادنو هملاطمو تلاع رد مذول

 .تسا

 دی دج میلیف و یرفعج
 ۰ یافآ میدش دادربخ نینچه

 ینیدجملبف هه تامدقم رپ یرفعج
 هچنآرب انب و دژابم مهارف ار
 یتدمزا ادنآ ناتساد میدبنش هک
 زا یندچاب و هدرکز اب وکد شیب

 . نآ ژاپوکد رب زین نف نیملطم
 ینشب ... تساءدومن تدوشم

 دوش راکب تسدیدوزب دوشیم

  سراپ اددجم «هلاز»

  تقر ملیف
  لاسسک < تیلبوف»> ملی

 رخ لب سرزاپ وبدوتسارد لبق

 ون اپكرمتلم ر# طسا وا دشهیهشب

 .دنام قوم ملی لوا ءراتس ییلت

 ناسا هکنب دن درک شوک مههچ رهو
 ات هشن رس دنهد همادا یوضتار

 . ییلست یاجب دنتن رکم یصت اربخا

 زمل واتدوشتوعد هلاژ من اخژا
 ورش تارکاذم ...دنک ایا ار
 یتباشد نادنچ هلاژمناغو

 . «مزیسونزی» ملیفلوا لدهکتبا ات
 2 ویدوتسا نیمه رد هک مهار
 ه9ررک دانش منا دوشم

 تا زک ادم ادب هرغالاب

 دولع ین اتساد ما و اتسا هک
 ونانساد

۳ 



 ودر زن ۲
 یا رب رگ !(فس و رع هچ )من

 دزوم رث ا ,ورواپ ر ینمقف وم نا زا

 مش ِ 
 ۲ ما شیاش تضعیلع ءورک رک

 ها وار كن, ۳ 2
 تشادا رز ی سا یل و رگ 1 هوومت

 * ره نی دوسن میدقت امنیس

 ": ین اوج ترهش < رکس لو راکو

 ج نازک ابلا رن تحت رد دم

 تداپماب

 زاکسا فورممهزیاج دیدن

 یا رب یفلتعم
 نا تاداهنشی فلتخم یاهناینک ز رضاحلاح رو

 لوقب هشیپ رثهنیا و .دسریم رکیب لوک

 ات لوق ۱دکسادک

 داب ز یلبخ  ملیفهدیس دامب یمطق ربخنآ هاب رز هظعل 1
 7 هیت

 بیم دومی داب انابد یکدن زنآ هژوس
 م < دوز یلیخ

 دا تست لو مرکیو

 دراد تل رشزبت < ي دستي رد رف

 دیامن عفیا ار

 رد مطب

 دون دهاوخآرج) ]ر مروبب زاب

 تب زی رب 9 ملیف نی رت زا

 1 هثس رثه نیا *<ودراب

 نایاپب نآ ٍءهیهت شیپ یدنچهک
 هسنارف یاهابسس رد و هدیسز

 ِ ..نزو > هدمآ رد شامتب

 نآ نادرک راکهک دزادمان «دش

 <ودراب» رهوش <مدو هژور»>

 . دشاببم

 غیددنپ < ودراب »ملفنیارد

 شرهوش مرحمنیب دود لباقمرد

 راکشآ اد دوخناهنیاهیتابیژ

 هلیفهیبش ملیف هژوس ؛ دیامتیم

دشابیم«هرابشت [ ك رتخدنیا>
 ردو

 هدیدرگ طولخمیدنک دیئانجنآ

 یئاشامت دروخودز هنص كيو

 تسا دوجوم نآ نایابدد
 < ميدوهژور > اروی راس

 لوتار»افتاب ملیننادرگ راک
 ودناهتشون نآ هدننک هیهت «یول

 دا ریتنامدآ >زایفارگ وتامنیس
 هه

 قیرظب < دشقلخنزو»
 رلاک نمتسیاكن دو پوکسامنیسم

 تیزیرب» لیاقملر و هدشیبت

 و ۰ 5/ ۳ ورسکک بت ۰ ۱

 تک 1۶۹نرصیم تفزگ ورق لاتوم مقر رد
 جم امد

 مانبنونکا هک هخب

 ه وزج وآمات هک دادماعت

 تاغتا

 هزیاج نیا دوب هدنابن مهیزیچو دیدرگ

 دق دیک وهتف رگ هجیک رسفورمم

 تسا زا رق دشا

 بناج» شقن و

 و کیا
 5 ح

 وه هوع

 رو ز ملیف هک دومن مالعا اییماک یل ایمک هتع ذهن

 رد شا و نومیل كج و مچيمآتراار ۰ ثرویهادب ر الا رتهاب ( رتسکا»

 لو ض نیا نولکا مه زا یلو "ده هتشاذگ شامل ی رعءب

 ناف ی وا نمض رد وتساهد ون .دها وخ عورعنآ یا رب ا ری راد هنماو

ادش ده وع مالعا هدنبآ رد اهن آ مان 4۶ دل ر رب رهد هاچ رو
 و 0 مار ی

 یرت :دد رم حاتفا یصاخ

 , ای هناددرد موم 1 1 0 ِ ۳ رب ی

 و فیس مارزب نان او رک راک 4 ۳ تسا یدودمم ناگشیپ رثهذا یکی

 ح زر رارزب تییرتع هی اد وا یهو دئل وقلاقفتموا یدنم رنه وروم

 زا و دنب امنیمبوصم دام رته

 یتادرک

 دن ادم میظع یتبهوم دشاب هتشاد

 < وی كحضم هرپچ> ملف شیب یهنچ

 و سفر دنچنآ رد هک هشیپ

 تک رشنآ ددوا هک ادیملیف
0۳ 

 رنهنیا

 دی امتیما رجا یندینعو یندید زا و۲

 نادارف هجوت ددومو دمآ رازاب

 قشع > ملیف یدوزب و دشعقاو

 لبق اهتدمزا هک زیت < ربظژ)دمب رد

 لباقم لد و دشابم شیابت هدامآ

 هبلاوشسیروم و رب وکی راک | ریردوآ

 دتیان وی یناکط سوت دن راد هدهعرب

 دش دهاوخرازاب هناور یتسیترآ

 شقن 4 ندوبیهد ملیف نیادد

 دن زاون هکدنکیم ءاقیا اریرتخد

 یذود دنی وکیم دشابیم لسنلوی و

لیفنادرک راک «ددلبا ویلی>
 قافتاب م

 ترسنک ندینش یارب < یردوا »

 وفو رم هدن ژاون «لاساک ولب ابد

 كبس و زرط زا هدافتسا نیشرد

 دن دوب هتفروا نتخاوت

 یداد رءهلیف عق ومدد دس زور

راک زا یتسهیبیک رتونو هک وب هتفگ «یردواو هب «ردلب از»
 درب 

سخت نامیلپمک | ر هتفک نیا هک مهیردوا ۳
 داژا دوب هداد 

هدوظنم) اپ وک > هک ورک هفاشاردلیا و اجنیاردو
 رک كلدد یضوع ۱ر

 ال ثمودین ربم لسنا وب و وب داگل ام امشهک میوگب متسا وعیم

 < + دینکیم

 4 9 یگارتدایاهملیف هبهت زورب زور 8

 ۱ ۷ راک نیازا روذک ودنیا مولعم رارقزاو دوخیم رتخپ
 + دد رگم

 مط

 ۳ لا يمايف رگیدکب قاقاب روغ۴ ود نیا یدورب

 اهواز اوناز سنا تعارارف هک هوم دنها وع هبهآ و وه روتکی و

 ۰ دیامل عافیا (ریلبدرا ر) ار رواژو



 لر ۰ 6 ۸ 1
 یا دی ربع لزوچ

 «زیل و»یاهیعه ز

 قلخ ..نژوچ شلیف نیتسعن دد هک عمید و. )رو
 نیمودهیهتهدوم ادیاددادعتسااب یلو هب رجتب لر نادرکر « هنارف یادنیس تمنح هکدادناعر رو نا اک كي هبنآ دام 0

 ی ناوج
 ون عورش
 تسن یاهلدو ددادمان «دن ادیمهک ۹

 هنحاوخ هافیا نیسحترب ود و لوندآ زاوسنارف ۱ ر#

 یل هتف رگ دهاوخ ماحنا زین وردنآ یدادربلیف و ۷

 رد ناگدننک هی الوصم هک داهباب ناتسب ات لا

 هکلب دنورسم زیو ه یدادرملف یارب دعا وم نآ

 دوخملیفیارب «میدد» هک ساادرسو ناداب ؛ ناتمز

 دشدنهاوخ هداد ناشن رهشزاهکیاهلحمو درار ایا

 «لاناک دنارگا ای و «وک دامناسداپبلبق ریاس دناب

 هداتتا زانک تكچوک و فیثک یاههچوک هکلب دوب.دنهارغن
 رگیدکب اب اجنآ رد ملبف لوا نام رق ور هکهحنخ رپ

 دنیامنیم یکدن ژوكرم یاب

 ینا ویملیف كي
 < ایویکآ > مانی یملیثآریخا نانوب دوشک رد

 تساهدش هیهت (روخشالیا رب یلحم نابزب تسایمأت نيا)

 و ودپ کت سایلاوج رتخد مان ملیننیادد «ابویکآو

 ژادمب وا و دناهدرکك رت دلوت ژورنایهردا روا شررام

 » دسریم لنقب نایتاهدتسدب هكب زارت یقشع یارجاهكي
 واهکدن راد داقتعا الوصا دنادیمموش ادوا اهن۲ اریز

 هدکهد مدرم ریگتابیرک هکت سا یلاهیتخب دب هیلک ثعاب

 یاهدکهدردو نان ویدد ملیفنیا یاههنحص هیلک . دوشیم

 یاه هتج نآردو دناهدش هیهت ایتوب سیاک هب موسوم
 طسوت ملیف نیا . دن وشیمهدید مبلائرو هنارعاش فلتعم

 و هدیدرگ هیهت «اکیرما فا ملیف سوسات رابزیناپیک
 ترک نآ یلاکیرمآ هسنو یناوب همین نادرکراک و

 نان وب یلبقززیمآ تبقفوم را هکت سا یسکن امه سرلات
 دوبهدوبن یت؛درک راک زین اد«هنهرب نادرک» هبموسوم

 ملیف نبرتهب كينکت رظت هطق زا هابوکآ>

 ملیفنبا یکیتکت یاهراک زا یضسب).دوریم رامشب یناثوب
 .(دن | هتف رک ماجن ا دو وپل اهدد

 ءافیا ءوستاربانآ و طسوت ملیف تسن شقن
 رتأت هسردم نالیصحتلاغ راف زا هشس رثهنیاو مدیدرک

 هشیب رنهنیا .دشابیم واملیف نیل وا «اب وبک آو و دشابیم
 فلتخم تاشیابت رو و دربیم رس اکب رمارد نونکا

 دی امت یم تک رش نوب زیولت

 اس و سیلایک رب سیتون طسوت ملیف ویدانس
 سیدیوو دین ساتسوک طسوت (دیقسو ءایس )یفارگو

 میظنن سایک ادیزتاه ار ملیفنتم كيزومو هتف رک مابقا
 .تساهدومن

 نیل رب ملیفیللعل نیب لا ویتسف زا یربخ ۰
 نیلوایا رب لاسم)اپورا یاروش یکنهرف تئیه

 رظتدد یماتیس یاه هدروآرف یارب یاهزباچ هبرم

 یلسا نی لاوبتسف .نیتهر ب
9 

۲۴ 4 7 ۳۳ 

 4 + 4 طه دهه مه مه لب ی 4 دو

۳ 

 :  یلامجا رظن كي

 یور وش تالل وصعحد
 ميشتخران] زاصابتقا وگید رثاگاب شیپ یدنچ هیسود مورخ

 هکد شام < چیه يارب دایز تسحذ و ملبفنیا . دنوون هدهاشم ار

 نوک هکپ و رن نیا . تساهدشیژاب و هیچ فوگناتخا و پورن طسوت

 یاهتیلافحدرو] هنسیورب هیحوررد ادرییسکش یاههنانشیادن رثکا

 هدرووآت سدب روشکن یادد | ربخا رییسکش هک ی ترهشو تییوبحمرد نآ
 دن اهووب روم رابس

 ۰ (تیدب شق دد) فوس وسل زا هتراپ ملبف ناکشی رنه

 (دربهزاووسب دوب ۰( وی دولک )یکسوشلام ؛ (سبرتاس) اباتسوبلت

 ماجنا یووگمارت . ل نآ هیبتو تدوبوپاد , ی طسوت ملیف سنازیم
 .تسا هتفرزک

 فورحم رتا زا ساتقا «توشکنودو ماب یرکبد ملیف ۰

 دشایح هبهت سد دد فشن زوک .شینادرگ راک «انلابورد یتتاورس

 یاس و شق فیولوت و توشبک نود شه فوصک رچ نآ رد هک
 2 دنبابنیم !رجا ار «ا رتاپ

 5 دنا وتش,تخس زین «مليفسو فلتخم یاهوبدوتسا ۶

 . لوقشمیسود هبرجتاب و هربخ زاتادرکر اک )ا یکی «وکنژوادو
  هفگهد هواب دو نآ ناتساد هک دشابیم < ابردرمشو مانب یملبف هیهت

 تن ۲ اکتونک > هجابرد لحاسرب مدربص هدوت تسدب هکت سا یدیدج

 ۳ هدیورکائب

 مدتیوت صایع ۱ و صورتسی راسا ووت رییس سم مئاخ مه«
 "دو نآءزوس هکدنتسه یبلیق وب دانس میظان لوفشء ناقتاب یمته
 ۱.دشاییم درک ر فس نتسودنهب هکی سور حابسنیل وا نیتیکتیانافآ

 . . .دشدهاوخ ینادرکر اکو هیپتپوکس انیسكب نییورببو طسوت ملیف
  فوربمنادرکر ک «فوسسا کد یک وکم سکوی دوتسا رد هو

 «فول وخ و شو نامرزآ و مدشلیکشت تسق «سز)هکه دون یملیف هبهتب ع و رش
 .تسادیورکی بقا «دنکيم یطیمارآب ادزوخ ریسنودو هبموعوم

 ج نشج# اب دوملبق دنچ هیهن تامدقمنونک | مهژا ویدوتسا نا
 ۳ دنی یمهیهت ار هبسور یتسیلایسوس بالقن !لاس
 اب موسوم یبلی هیسور یاهانیسدد شییدچ هو.
 "7 ملیفسویدونسا هکد وبمدش ٌةتشاذکش یان شرعیب .«نادیواچ
 وب هدومن هیهتمود لللا نیكنجزاغآ زا لاس هدزن ابندش یربسناونع

 وگننارکآ ار آی تاد رک راک و فوت وبیسار «نادیواج نیفادمووب راس

 « دناهداژ ماجتا

 ادزب ملی نیتضن لبتیدنچ «ویوونساملیف نایناوتیلو
 دژ ملیف نیا , هومن هیه «هنشکز اب هناعب. ساتوئکیاد مانبار
 اوتیل ریهش هدتسون ملقب «رکنهآساتوئکیا تققحو هب موسوم
 هداس رکنهآ ةراب رد ناتسارو هدشسابتقا سویس اپ ژوکس یتیدوک
 :ادوا ۱ ۸ب یاهلاسردوا یهاوخنطو تاساحا هکت سا

 ۳ هخابیم «یتمدژارو ملیتتاد رک راک . هدوآیمرد نویالقا
 تحل یحب رفت مل: یرسكي «مایفتل ومزوبوسو مه«

 !اتساوو امهنافا دزاد رظل دوو هووشن هبپت «امیسیدق ناتسورو

 !مقنامیقاب مایا میدقژ| فلتخمیاهروشکم و رمو لی ابتردهک
 ِ 2 ددوآ زدملیف

 اقاذا یملیفهیبت لوقشهوبدونسا نیا رضاح لاحرد
 ادزا ملیف ورو «كچوکی وکیشزهب موسوم ناتسناننا

 تخدوو <رتعو كجوک لاک اجو یاهماتب یدنه

 ابلآی زت از
 رب

۳ 

۳۹ 



 زت هد یکچ طس

 سام < ادو وم رو ملبق منت

 جرم ناپج یلاتس 4
 تص تبسا هعش زقفط# ام رد

 2 ی رب ,ییسآتم
 نبض داتخم یاهر وشک ی

 , و

 دن ۰ یح دود تای وصخ

 ز یم رأی

 5 رهاظم نیمه یئایژ
 یاب خم یاه ملبق تشغوم .تغاب

 و ةوکشاب یاههتحم . دن نهج رک

 و مرگ باتف۲« یزاب واک مدنتک هریخ
 وراتیک میالم هتتناب ماوت هدنعع رو

 دوشرپ وشکر س حوركی تاب ابتلا
 تیقفوحبسک دیرت ومكکن ونک ات
 دناتردانتب یعیزکم یابلق

 نابنط»ملبف شیابن اب یدوزپ
 زا یرگید بلاج لوصحماب «قشح

 ووب ميهاوخو رب وز كيزکم یاب

 2 دوهشم زا یکی نآ ددهک

 وددادتک رش «یسکشلنابدامو ایو

 ادربملیق نآ رب هوالع نابطد

 نم رتپب زا یکی طسوت «قشع
 > مانب یکیزکع نادادرب

 مفیف زا .تسا هئفای ماجنا <[ ورهکخ
 ردهک «سکیلفای دام قورمم یاه
 دن اهدمآ زد شیابن ضرحب نارهت

 و دنا هتسخ نانامرپق و دیاب
 لیاقم شع .درب ماناد «اتیلاسو
 هشیب رنه ملیت نیاددا ر«یکیلن اب رامو
 یل وین اپسا هقایق شوخ و فورعم
 داد هدهس «لا رتیژد)»

 روشرپ یاههنتحص ملیف نیادد
 یلوین ابس|یایزیاهصتددیزاب واگ
 روشکن یازپمآرحس تیزومام ماوم

 نا

 نایفط » ملیق رد یکیلف ایرام
 نهذدد یندشن شومارف یاءرطاخ

 هوالبب و دزاذگدنهاوخ یقاب هدننی

 بلاج و هتاداتسا یرادربلیف

 یصاخ فطل «]ودهکبق لیرباکد
 نآ یقشع زیکنا ناجیه ناتسادب

 تسا هدبشخ

 ینادرک داکب هک «قشعنابتط»

 هدش هیهت نددلاداک تربدر»

 شرم هب یدس یامنیسدد یدوزب
 دمآ دهاوخرد شیابت

ِ ۲ 

 «قدع
 : ملیف ناتساد

 ءراتس (سکیلن اپرام) ایلسک
 تب زکمتفتب اب دد هک تسا یئایز

 یو دنکیم یگدن ذ ترهش یهتنعدد
 دژ) لعافارمانب یناوجزاب واک اب

 یدوزب و دوشیم اتشآ (لارتسیم
 ابلساک هب هک نکم سح لئافار

 لئافار یاب دمب یدچ تسا دنقالع

 روجم و هدیذ بیسآ نیربتیض

 دورب هاد بوچود كمکب دوشیم

 تشپبیدرا شو رف رپ یابملیف
 (یدمس) رگ هوشع نابایسآ
 (ژودنل وم) دی دج رصع
 (زالپاتد) زور درم

 نلاغد قح شیلخاد یک دن ذر»

 دشاب هتشادن

 زالمانارزور كي هرخالاب
 رارق و هدش هتسخدوخ  یقیلکتالب
 تاقام دد تک رش یآرب یداد

 دکبم ءاضما اهناتسرپش یژاب واک
 سیایطلک . دوشیم تک حةدامآ و
 راد هاگتسیادد نایرجذا عالطازا

 مزاع ودره و هدش قحلمواب نهآ

 زو دن ریگ یه میمصت و دن وشیمرفس
 دل تاجت ]رد لئافار هک ی اهدکهد

 یکدنزیلو؛دننک حاودذا تسا هدش

 هدراذگن تحارار وا ایلماک بوش آ رپ

 للافاد یارب یاهمان هکیلاحردو
 دوخقباس یکدنزب دراذک یم یقان

 دنکی م تمجارم
 هرم زاچد ایلماک دمب یتدم

 بت یماگنه ماجنارسو هدش یتخس
 شیان یارجا لوفشم هنحص یور

 .یاحاتساهدوب «ابلماک وامادامو
 ارگ )باد نیرخآ هکادکبم
 اباع شنابقا رطازار هدیسزا رف

 - یاگتهودننک رخ ال افا هک دنکم

 نشه بیئرت نیاب و دریمیم
 س یددآیزیگنا رتات مضوب

 ) ۳« دییفیيم ایا



 ۱ ۱ ۱ ثبت ۱

 و ددرگ لئاف یرته شزر
 نیدزا و هعهاشم هقالع لانک اب

 « كاپ ...و مارم +
 درس مس و .تشال الماک ی

 رود« زتساج نوت رادزج»

 یاب ,نیرتب مته یرته شه

 و .دهدیم ماجناار مش زد دوج و

 ًابیا,ژاعا ار ن

 و امت اتحاد وخ ریظنس یساسر وف رب

 دعدرم را رت

 دوخ«) و رمبن » رما رک یلن أتسا

 دیدش یلادتبا هک تخاس یماگاد
 رم هوالعو نیادوحوا

7 
 دها وخنمه راکددش هتفک هجن ۲ مان

 ۳ ِ 2 زا و دوبهدش نرتسوراتآ ریگتساد
 «دوک رمناژ» زب زع ناک دن وخ«

 هج وت دووممهد زا ود یم و شع ودار كنچ زونایناخ مجیاتو اهبتخ#

 ارج رههتی رته نیا . هنهورارق رب ودلک لوماسهک دوب مود للسلانم
 * دزد هدوجرب  یهاتوک و رصتتم عام یکدنز یاهلاس نیرتیب» م#

 رخ کار تو هحور یونع وثیبا جوز نآ یدددیآ هوا

 هتخمود وب .ءرطاخ ملف ماساز دپرا دب هد ًاهتدم هکه هد ناخن تراپماب نان ام ریف هتخ دین رد ۸ ۳

 ملیف «خرس لک و ریتش»
 ؟ کویرانآاب ۰ بلکه تا

 اش رطاخ اف
 نیکی دوش

 هل (روا و دتامیم یتاب یجاشاست

 هسیاقم میدوت ناش

 و7 من یا هسباقم نی

 ءژوس كبذا هکت سا یرفا سم
 هكب یل و هدمآ دوجوب ۶

 یساشامت » ءاتارت و بلاج
 رک ب

 دم رله یاد

 سو

 رده «نیکا آن کد ادرگراکب و

 7 یتسدتاو یصخشنراظن تحت

 9 اسودو هدش

 قامر» ویوفر وا هل رآ



 وب و و و رب و و

۰ 
 ۲ بوم ور و

 نیجایم ا قاط یکتشیک مهزا و لاکسا رابو رع

 رفمچ وکتفگ رس قباس فالخ تس)هتشک یبیحص

 میئبم ميتساوغم ار سکرف 4

 رتمح وضقلا وب

 م و تبوت

 ایتتسا دروم دودح تفدزد یلبقهدعوب اب یرفج

 دمی و درکت وکس هاک ان ین و دوب مرظتنم تالجم وا یک

 دوخ دیدج میلیف هیهل کن ردیرفعج

۸9 

 ه

 + درسم جن و هک

 هقیلس بابمرف و

 . نیمپب و

 رسب و الس
 یادت اژ

 نوچ . مدوب فقاو

 و لوسا یود مداک مهاوغیم نم

 لوپ رطاخب افرص دشاب دوخ دعاوق

 تروصنیا ددسپ متفک .ماهتخاسن ملیق

 ربیع ج مهرگ | ودهدب ررض« دزبیم جن رک
 نانیط نمیل و تسن مهم دش نینچ

 هجوتمیدرض ملبف نیاهیهتاب مداد ُأ

 دش دهاوشن ام

 ناتیطااب یرقمج ؛ووب بحع

 دن | ریعنخس ؛شملیف تبقف ومب لماک

 هرجا
 دووبل اهدنم رنههداتس( وی ول اد

 رد یو زا ادیک دزب یاپملبف هک

 رشذآسب مياهدب دنارپن دن رد تک

 هشیپاد(ینادرگ راک ) هفرحمهمملیف
 [شزغا )ملیف هثمچزاو تخاس دوخ

 اب اید دد دوب# وا ّق زهک

 تش ورب هد یفرگشتبقق وم

 ۱۹۵ لاسدد (ونی ولادب[)

 اب یملیفدد (نب
 هک تسج* تک رش (فوخم هداج)

 دترناد) قافثاب

 زوم تک یبیاظع تیققوم
 رچکیپ نشو م ) هلجم دفنم هدیق»

 ددتسناوتیم نیاد ووبنپ ول (دااره

 ولد دنهد لیکشت | ریدنم رتهحوز

 امنسا رونی ول یریک هزانک هنافساتم

 دبدرگ رما نعاعنام

 اهر ادترپ ادوونی ول ادیا

 ۳۳ 1 دوام 1

 "و ۳

 سم ۰

۴ 

1 
 ین ناد# , ,

 عملب ۲ ,

 ِ هد و مت
۳ 

 / ۷۳ و

 / ملیف ۵ ۴

 نارا اس وخ راک هلاءندو

 مالع تز 29
 و هق و مید

 و بل مه ۷ 6

 و روت وم دنچ و ربملیق دنچ

 رنک دنچ هرخهلاب

 ملیف كب دو
 زایوفرم دیابو دیاش هک روطن"۲

 كینکت مدادمدیقع اصخشاذپع

 لغازا < دربیم جن د هک یدرم»

 سوصخ ودوب رتب وق

 نآ یدادربلبفز

 یسدانیاپملیف

 یتسقو ادص

 دیسدیم رظتب .بلاج

 ردالوصا هکدنابن هتفکان اما

 ًأامبس رد كينكت رگید یاهروشک

 ریه كمك



 اب عزا ریه .تسو خ فداصت سحرب هک شیپ هتفه ۳ میخ شیاناب مایف هک یماکیه

 واعادسا ةوقد یلاژوادمتسا رگید ثنهدس مدرک ددوخرب یزاریشاپ جو ی
 ۳ داتفا اهتایژرسرب قبال دادرملق و ملیف ناتس زا دا

 تچومو داد زو  دب > ملبف ٌةيهتدد ادوا تفقوم و 2در درطن زا یهباشن درک

  تینبق و تاپ ی زن 9 هه بچ ست 46 هشخ جهنک سم و تب هم  2 2 مو تیاجو نامر
 ظ رعایع 4 اد و د .دهأشم ؛ یکسوپ یا رغ دن وکص كي بتوان اقخ ۱ وبل ها

 مع لا وئس یرفعجژآ هراب

 اوت امیاتا دوش فرطرب ام تستاوتودپ درگ دادون «ناج رم و

 وتو لات هی نم وو یک ۲ دو ۲ 4 هنک تبات
 هد نونک ات هک تسا یلانچو یسیلب ناتساد فی یراح رم بوخ اتن ملبف كی نا

 تساءدشن هدید شریظن هباسم یاهلیق
 (دهدیمناشن !دملیف زا یساسح هنجقر* وارگ)

 هوادزن ماک +

 ۳ 3 ۰. ول دزبنب ۳۳۳لاسردوتشادرب

 ۲ ۳ ی 5 رد دزدو ملیقیداد رسلبف وژاتن وم و

 ۳ 5 ۱ نیرتیلاع اما تفرگ هدپمب ار

 هکاهریلپیاهویروتسا یتتللاموو _ ۰ ۳ ۰ ۱۲۰۲ ۰۵۵ یداریش

 ویم

 ویا



 هه

 ره

 اه هه
0 

 دمو اه و سرود وب سوم و ورم و ونوس وری سوم فر مرسوم

 رق ههش یاهلیسو رهب هکد وب
 وتعم مغانمرب ءوالع

 هتشذگ هتفه یاهبغذا یکی هکنیاات ددوادداد یللخ كت رقرپغ

 قاتا دراو یتعو مدرک هدهاشم رییدرس تمدخ هلجم رتفدرو !رناعبا

 تفگ یاءرخسم نحل اب و دوشک مسبت هب ادشیاپبل دیهات راظتت |فالخ رب مدش

 :دیدادت یتلاک هک هل ادمحلا ؛ تسادوطچ اشلاح_

 9 یسرفا3 دکتری

 هکلاحردو تساخرب شیاجزا دیهات ناپک ات هقیقددجادس

 دومن كرت !رهلجم رتفد ؛دن درکت بحص یشوک رد رییدرساب ملک دنچ

 تقک ن انک هدنخ ریی درس , دیهان نتقرژادمب

 دیوتب اد كن رق رپ اصخش دراد لایخ دیهان ۰ یدادت ربخس
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 تغخاسدهاوخ دداو ناریارثه رکیپ
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 ًاوجو هبارن ۲ شن |دنمقالع ومدرم یببجع تاک رحو نادارنترهش
 بت دندرکیم ام



 نه روماد» ...دناهدوب شایگ دن زرد هک ینا زا
 هک تسا ی نبا تس هودناربد انققح ن

 ! اتساو اب

 یزاب اد «ودنارب» لر یگدنزرو
 ۱ دیابلیم

 ملیف شیاسث ذا دمی بش

 نایعاین امهیم كي ماع یدناربو 2 تو رد
 یبجعت نء«یارب . میدش یفارشاو
 ملیف كدزب دنمررثه هکنیا زا دوب
 یتحهک یل ومعم زیلب كي «سوبرتا»
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 دوخ ردنلیسءالک یاجیو هدفوپ نیجولب داولش كي اب ! تخاین
 هددوآ ءارمه درعاب دنشادتبت رسب مه اهرک راک هک یتسوپ هالک كب
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 دینش ارم یدوضلد نابرج ید
 درک یپ یهاگن ... دروآ ءارمهمه اد شراکسا هزیاجو دمآ املزنب
 هی ... ون لامای» تفکی دنعبلاب و
 تل ابصعو یتحا ران همینیا هک راکسا
 6« دهآوغما

 هخ رهتشآ نمرب لو رت ایهزا
 مون وژالبقاث تشمیکدنز نارود تسود نیرتیپم < ودناربو ه 7

 نادندقالع هکنبادوچ داب وا همتا نیا
 اب تقوچیه تشاد یدایز ناقاتشمو
 تشاذگین تافالم دمو درریلاه یاببذ و ذانط ناکراتسللو نانز
 زادناراب ددوملیفمامتاذاسب نکتبل
 هناذوز و. ماب هلاس ۱٩ یوسنارف ,رتخدکب قثام هکدادعالطا نسب
 ۱» ناژومر دیدش یاهنشع نبا ملک واب تسا هدیدرک «یناپرام

 قالغااب کت سب وخ ین هل ادن یقیقح
 هرتاد وا رتخر هک دارعالطا نی هب ژود,دپآ روروچ شاهحورو

 ی ِ ۰ هلصرد ی
 ۳ 3 *. يک دریل



 (نرتسد) ییلپ ات وی
 ًابسلک

 رج

 یشمار و حلصتلس هک درادمهیع

 یاهرهخ زا یکب هد یتاپتتب هک

 روه دزوا دوجوب «اتوپو تفاب

 تسافورمع «نشات ویو ماب

 یک دت زناتساد هژوس هک درمیب ۲ ک و 1

 تقیقح اب دهدیلکتت !رملیف نیا

 باختنا رد و تسا نیطتمالماک

 شقن یارب < نویلاک یروو و

 یناوارق هقلسو تقد «یلأتوب»

 درست وخ .عاحشوا تس!هتفر راک

 تربز تیاهنی هچنابط ندیشک روو
 نداد ناشن رظن هطقنژا شیژاب و

 لک < نیلباتویو تعاحشو تپ#

 تسایماشامت و لاج
 الجن ]دو « زکنیماک ناذوسو

 هداوناخ ملق یادتارد هک «كیلب

 ۰ دنسریم لتع نادژد طسوت اهن[

 دن اتیءافبا|دیساحیاپلر ودره

 زا يگع شه .دد 6 یاب سکلو
 تسایلاع كان رطخ ناراکتیانج

 ونم زتاک ماس طسوت ملبقنی

 ثیکشی سه راکسه یتاد
۱ 

 راکب

 تساهدش هیبت «ز ریسد رف»
 هب روق- سالاد ساک« بوخ»

 هتفد ده هح#

 نیلبا وی ... یوهلاک یرور
 نوینیک یجنا ...زگنیاک نازوس

 ی (مادد)یسنجدب یهعن
 نت هدابدد ملت ناتساد

 كرد هک تسا یتسدیهت اما ای

 لدنددرآتسییاب یتایز هقام

 هدادسیت رت !دهقباسنیا هک یدرم

 دیاب ریم ارء زباج
 یناجمترفاسكي هزیج نیا

 ایوراب تسا
 لادرم وا تردام نیا دد

 كيره و دزادن ايم ماد اد یفلتحم

 قشمب هکن [زادعب بی رتب اداهن ]زا
 هیک رس و هدوت داتعرگ دوخ
 دیوکیم كرت یئانتعا یاب دیامنیع
 و دب ایم هعادا یتدم ات نایرجنیا

 نذ :نیا ییلط ءاج هکدحریم رطب
 هکتیااتدرادن رپ دد ین ایاپهاوخدوخ
 رما نیاو دعت ویم عوقوب یتیانچ
 نینچه و ناتساد كيرتتآ ناباپ

 هی هه
 ِ تصم

 تا 2۱هک یلامعا هیلک و هتقرگ رارق
 وا رقلت و ماقت | سخزاءدژ رسو!زا دم

 دنا هدش یعأن ادم زا

 دد ادوا نژنیایحور ضرم
 اتو نون اقورت وهدومت * ربت

 مدوج وب ارملب شوخ ناباب ددوآامد ار م

 هشیپ رثه نیا «لادلرآ

 هک ما رالد
 نیآ شقن هزاتیم هرغ ادناع

 شیابیز

 !دناتسادنام رهقینمب ؛ایب زقولخم
 دداد هدهع رب

 «ویهنک> ملیق نادرک زاک
 زین اد ویدأتس نیضرد هک د خام
 تسا هدون میظنت

 هی روف - رمریج - هبوتو

 هتیقد ٩۶-۷
 یتاک...لادنبارآ
 میث...یراک لیف
 زتیلاک یفیتسا...لاش رامترب ره

 (یناجویسلب) رطخب مدق جنپ
 ستیشر] دتبان م

 «نمدرتورو ملیفنیا رد

 تالاکشا .دد «ندیهكنیل رتساد و
 دن |هدش داتفر کی تم عناوم و

 نادنمراکیوروشهبسودنآسوساج
 .سیلپ «اکیرمآ یسوساج دشءرادا

 و ناداکتیانچ ,یتابرپش نیدومام
 ۱ دن امیقابمه یرکید زیچای۲

 ۰ «رلک ی رنهو طسوتوی رانس
 زا ملیف نادرگراک و هدننک هیپ
 كن ویایدراتاس هلجمدو یناتساد

 ساعشا ملیتعورش یادت ازآ
 تف رب هلجعاب هک یقلتخم یاههنایف و

 دن وشیم هداد ناشن دنلوقشم دمآ و

 دوشیمن دات یچاشامت ملیف نایاباتو
 یلیلدودرو آ مه"! دع وضومهتورس

 دیایدمآ هتقروهلجع همینیایایب
 هتحص نیدنچ هت رکشارادح

 تسادوجوم ملیفدد نویسکا ذارپ

 تروصتیا ریغدد هنرک و

 ۰ سنا وتبت اهتت |اتارملیق ندید بأت

 دیابت لمحت
 دلرب وک ین روال - (دیدلباق)

 هتیف دم ۱6۷ هب ون از
 نول وکیل نآ ...یمورتور
 تما ناج ...یدیهكتيل رتسا
 (نرتسد) هایس هنای زات
 پوکسامتیس (لاکد)سک ون

 نیل د و «رلراموهد
4 ۲ 

+ 

 یرک
 هدهع ماد هداتفا ابوشب نرتسو

 ملیف نیا تست یاهلر

 دن راد

 لوسم قباطم ملف ناتساد
 یدادقم و هناک هچب كي رتن ۲ كيزا

 لیکشت دانشک و لتق و دروخ ودز

 درادن رب ردیزابتما ه وگچیهو هدش

 دژی رگیم نادن زا یراکتب انج

 ةراباک هصاقر داپچ رهش رتنالک و

 نظ ءوس دروم هداب نیارد «"ار

 دی امديهدصم" رهشزا دن)هتف رگ را رق

 نباناجب هرم دنچ رهش نورب رد

 درموبوخ نزهکدنتفایم نزآراپچ

 دنس ریم میبملیق رخآ ردبوخ
 رلپ اتسا تربادملیف هدننک هیهت

 یتلو هدوبیپ هتل سم
 ۱۳۳ او دوخر دپابیم
 2م نر ناتاپ الب اهن آ دز شو اب اهن 7. دان ایم
 ام نکدنز

 رج !ردوخیوخد هد
 رم رو نسل اجنآ ودنب امنیم

 23 رظطا اب )ددوخلد ناتساد

 ِ یچاهامثو هدوبن ارچا مامت
 »_ِ وب یگتیردو هقالعواب

 ۳ اب یژان .دیامنیم سحیدب دش

 ملبف

13 

 رول رج ۸۳
 ۳ هک ی رتخدیق رد

 نسب
 ویتساولسن او تااج دزاد

 لر ,صت وب
 او میدولوهدییهف و یاسح ردب
 دنکتم ءافیا یلاع

 روتوآترباد ملیف هدننک هیهت
 داوران ول تربادنآ نادرک داک و زیوک دام زلداچ نآ نادرک رو

 دنشآس ناو

 ریهاحد سم دب و یلاس(دی دلی اق)
 هتیق ۷۷-۱۹۵۷

 ندلیگ دراچب رس یرط نيلاک ول راموه
 (مادد)یمو
 امتیسم و یکنو و

 پوکس
 تسایگ ناتسادملبق نیا

 و ژارف ذارپ یکدنز و شیابداو

 دنچ . شیابت ملاعرد اهنآ بیقن
 همطق دنچ هوالمبو یقتع نایرج
 نیادد ( یتدوزاوآ) لاکیژوم

 نيا- دوج وأب یلو دوشیم هدید ملت

 اد تاییزج ریاس هکت ساهلس نامه
 و دهدیم دارق ٍع امشلاتحت یلکب

 دنیقالع شنایرج و واب یچاشامت
 دوش

 دد «نم» ناصههک نناجناد

 یکسهکتسیدرم دشابیم ملیف رتیت
 (تسمات )یلک .دداد دنم رتهو اقواب

 و دیامتبم بیقت اجهمهارشیاب را

 یاهرهش دد رکیدکی قاغاباهنآ
 یکدن زودنهدیم یناشیامن فلتخم

 ۰ هنیاتیم نیمات هلیسونیدب اددوخ
 هیبت زا یکی رتخد یدول رییاب

 وربود ودنیا اب امنیس ناکدننک
 دیامنیم داداو ادشردپ و دوشیم

 هپهت یارب یداد دارق ودن | ابهک

 ده مک
 «یلک » ودوشیم هتسدادرا رق

 لب روا رمدیج و 1 >سا بوج یلیخ)

 یدومراک نل.. نسل اجناو
 لکتارناوانیم ...یرول ری اب

 نومیس یارب كا
 (ماددولم)

 یگند ؛ناتسلگن اكنادروترآ

 هعاسمدجیه لقطك, ندوبر
 * هژوسوانتفای یارب سیلی تیدج و

 دنهدملیکشت ادماردولم ملیفنیا
 سیلپ كي شق « دا رافدی وید»

 ناقناب «تیاندپ وید» وددایدنلتاکسا
 ندلاو یاهلد < لاندآ ایلوجد
 ژادب سیلپدن دادمدیع رب !دكدوک
 هژرت نودپ هداوناخ نیدنچهکنآ
 ا و دهدم رارق نظعوس درومار
 دندمرخالاب دنکیم ینوجزاب اهنآ

 سا یناوجنزوا دب ایم !دیقیفح
 . ادلط نیا شدنزرفهثرم تلمبهک
 . هاداتاددوخ یردام قشعان هدوبر
 دی امن

 جات دیاشو دسریم دوخ جداپ
 هد نیدلاو دننامه زن ناچ
 ها هرطن هنچ (هعامسیمدط)

 تعدد ملف هدننک هیت ۳

 آی نادرک راک ودشابیم «سکاک
0 

 اد جم یلاپتت | هتحصدد

۱ 

 یک هنش وس(بوخ)
 ۱ 0 - ٩ هتفد ۱



 نمچ و ناوباو هناخاب شب

 صیخشت تح زب ابتخدداب دنآ یول
 ها ادنی دودلاح دوش توت

 هوسلک۱ . مینک یم كاپدر ها

 هدش ربتداسضیولج وناوپااب هتحح

 ری هکنپاا مپوربم ولجب رد ۲و
 ءراب ود .دوشرپ درسن ۲ هناشو رساب

 هنت مین ب صوع هرظنمزا لافت
 ان ۲ هرم نیااما هدشماجنا درم

 هدین اسومامتا نس دود تک رحاب

 آادوود لکش)

 نیدودو غوضومتک رح- ۳
 دنناع هتحصزیب همندنپا .رگیدکیاب
 زاب ددرگیمع ورش یلبق هتحسود

 زا وا .مینس یع اددرم» ترادعناه

 ناوسازاو هدشدلب یادت یود

 ۶ ورشمداجدادتما دو دب ام نیئاب

 ارواهکن [یارب . دانم ندزمعع
 فرظ نیوود ميدادهاگن هتحصدد

 دبانیمشخ رچ( یقفا تکر ح)تسار
 نابان یدیدج یضاداو ءابشاو

 رکبدناتخاس کی هنیمز رد دن درکیع

 یتف

 سد یب» تیوز] لا. ش

 یبدب فن و همش یفرنمیور زلررم

 7 ورم تو تباع ترش سود تک

 حاد( ههدسماف۱8۸ هه .تلرسرید)
 ی ۳۹

 اد بود و دیرنح حراج ته زر
 لاحردینارح( ۱۵5 ۰ ز تروص

 3 تخت 3
 - هام فتو تست یراوس خر

 نیز

 .داح

 ابیناوچ هکبلاحدد . دوشم دید

 میاد دی موخچ ترذج هوم
 تک هخرچود یولجژا درمتقو

 سدودو .ددرکیم حراخ رک او

 دابیضوت ناو هتمنیودرب

 در هدلکش)
 تولاصزااسهچ وت هححیا رد

 هکیدزت ا ورگید تراس دح و دم

 هدخمنآدریقتزاوح هخرچود ندخ

 نسدودوع وضوم تکرح نیتیهو
 ههید رکم حنا رگیدکباب

 تک رحسوخ یاپملبن رد اقا
 اد دود تفرح میجو عوخ

 هک ميکم تعگتس رب
 لیتو دن وخب !رحا الو

 نیاژا .هتهدم !دبوخ یاهتص
 دت)وتم نان ادرکر فک هک تسا هاو
 هیت شزرلاب و دمآ ددرپ یاپلت

 تسعس هچوت لباق حیات و هدرک

 . دن و۲

 همی ارت ذی
 ابت نان توس هوا

 نزن

 نعصح تیوحرا لاسش

 0 یلیطم) دهان ۳
 6056 اله ب !دجو 5۶
 ( 2م



 هتسباو : «رتیت ملیف لانشندرد ميورتشانوف كيرا
 تمیقیذ یاهملیف نآ رد هک ءایناتیرب مایف یوتیتمن اب
 «صرسح» دوخ ملیف : دی ایمرد شیامنب امنیس خیرات
 یو كلرم زا لبق یدنچ سکع یبا .دنکیهریسفآ ار

 . تسا هدخ هتشاد رپ

۱ 

 سرحز ملبف زا هتحسود هلایر

 سیپوسار «زادنن راع ناکشیب ره

 تسیلائر مارد جا
 دوشمهدید ماهو رتشانوف رم

 تلوش رهناژ ودنل وکن وسییک؛ن

 داد ناشن امنبس نابدتبمهب یاهزاع

 دبشخب تمسو اررنهنیا تاناکماو

 یاقل! رک هکیل

 درو ایم

 مپ اهورتشا هداب رد رظن هطعقن كي

 ابلاغ نانادرک راک .تسا هدش ناب

 درمد نژ حاودزا اب اردوخ ملیق

 میاهو رتشااما .دنهدمناب اب ناتساد

 جاددنا یآرجام اب ار شی اهملیف

 ِ ندیم 6 ور مطات لئاسم دمب و درکیم مورش
 جاودنازادمب نارودب طوب رم مسنج

 نان ز>و ملت ود دون یم حرطمار

 هل « انیان نارهوشد و «قبح

 ینخسب ؛ دندوب یمت نینچ یاراد

 دن داد ناکت ٍلدامنیم تیاپ
 نیلپاچو تیفب رگ فال رب

 زره ه دوبیدنمرثه مياهورتشا

 ددملف هیبث یاهراسماب تدازو

 من صوهغب ؛ دیابب راتکدوویلاح
 *د تتد رظن زا هچوا ید

 ۳۳۳ هبدپاشدوب رفسج راخم رظن زا

 ۴ وپدوتسا دداعم دایکب هکت س

 بونپم امنیم خروم
 کشد وا نان یو هک دن دیس تيم

 ۱! دزاس
 ماه رتشارایکی طقف لا زار

 نه تیاشد با مچ تاون
 ۵ 

 «نا بلج دوخب اددوویلاه
ٍ 

 ۱ ی هث دوب یماکنه

 لات ملیف كي ؛درک هیپنار
 ٩۱ !یدایر) تو هاقحا

 و. دنک

 هژوس
 ۲۱۹دفصرر هغ



 ی هو و یه ی ی ی

 ریپسا تسایدلاس نیمهد زناپ
 , نرق سا وف یفاب

 هجا

۰. 
 ب سسحج

 1 ل.اعربدم ۰ ِك
 هک یاد رب راک 7 ًا

 اکیا هدنبآ یاهبلیف خراب رد تاعالطا ییرتعماج و نی رتلماک
 پ سوری ۱ تساپر لاس نیمهدرزفاب تایاپ تسانمت

 يصخع یاب یلک روس اردو + دلا ره رجکی یئوم» هنحم متسپ
 رف یک وف یناسک لماعریدم
 سرام۴

ِ 

  ساصتحخا اکیرمآ یاهعرس دارو هت
 واهتبااصف زا یاههشو هدح قفو» اهن هیهت سک وا ینایمک وا .تساب  لاس هدرناپ یئارد هک یحررب یاهملیق مامضنابوا یلدا زا یحر
 1 ی صوصعم 3 هرامش ییارد دعا هتار ماجفا یناپپکهدنبا تالوهحم ی ی

ِ 
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 »بد عفاو
 لاسدد یگلانتپ
 نس رهشدد ادتیاو درآ

 هدنشابم رل دنا و بلاج تهجرهزاو هدش ج
 مرام ۲۳ هرامش تیدها رثاح و هدبع بلاطم هلاط یا رد

 رج چو جهج وجه . دیدر دهاوخ دنمج را ناک دفاوخرظتب دلا ره رچکد
 عدوجدزل هاچ شرگید دوارپ تثب حد 4 را ]شی 2 لاح دد تیدچ َِس ود قانتا ۱ لا نیا دوجو

 دی رخادیاهناخاشات میس مراپچ

 یهوم

 ون مهاوخ هک ی لطحمو ممجم رهزد سوپ وتا شورت اب . ووب

 بلطواد هک یسک نیت د
 تسوا نیسهدوشیم قطن دآ

 ی > ,شا هد تلع
 هم

 تشحوب اد انیس نوبزیولت تمنص 1 وط جی ۱ 1 نسسیرت اد ءاگ ره رام هکیماگنه ۱۹۵۰ لاسرود . تسو 3 ؟ب دن دو تیدتچ و تماهش ی
 ۳ بس نوب زب داربا یلیوط قطن بوکس امتیس ناو | هج هاب

 دن داهن «ایبملا» دوخ ووشک یناتساب
 <یم ول نس>دد۱ ۹۲ لاسدو

 ناددارب»فارطا یاهرپش ریاسو

 هناخاشامت ۳۷ بحاص «ساروکسا
 هس رگیدو دندوب كچوک و كرزپ
 تراس لوپ هک یناتوی رجاپم

 هیهت تحم و جن زاب اکب رمآ اناودوخ

 تسکش یسشا رس ته رسب وهتخادن
 میصت هک د وب وا نیمه دادبم قوس
 رمانی متام هدشقب رطرهب تف رت
 سمت لاسهسژادعب «رخالأب و دد 1 ۳

 اتسزنل زاهدافتسا و نتخاسد

 زاد هیامرس هقیاعوزج دندوپ هدید
 . دن دشیم بوسحم اک رمآ

 زا مهسدنچدی رخاب دمب لاسهع
 رفداو ناددارب یناپک ماپس
 تغیه دداک دراو «سدریپاد
 هکبماکنهودب د رک ینایمک نیا هرپذع
 تنش فزوج افتاب «ترتازلپ داد»

 سک وف ین پیک (دیقف) تنک ین هد
 وا « دندومن سیمات اد متسی#
 ویدونسا نیایارباد یناشخردهینآ
 د شو رفاب و دوش ینییشب
 مس رت را و هریدم تتبهذا
 انا ادیدج ویدوتسا نباب

 توقف ۵
 ساروکسا سو رییسا یوم رو
 .وروآ تسدب یا ت
 یتاپمکن یا هکتس 9 و ان اباد : امانت لاس هدر نونک | هلاسدایچد تک

 یر ومدوتهدادآ تفس ب
 هد روت رج بک نفی

 جی جیم یادم تیک ی تا توت سا روکساس و ریپسا
 -۱۸-۱۹تاحفص رد یک وف ناپنکب طورم ات رپر

 تسا هدش پاج ۲۱-۶۰

 وجه هرچه

 و دناهدش هیهت «متسد ترق سک و ق طسوت ریخا لاس هدزناپ

 شنا ووکنا .صورریبح
 هلاع نوتب و مد رکن متخ اجتبادد
 و تارافتا دهاخ هدنبآ یاهلاح

۳ 
 یا رب یرتسیم و رتث

 اب رمآیانبس كرزب تیصتش نی
 و وب دنشا وخ

 ! دنتفگ كب ربت وات ..
 و فاتخمیاهصخم نایمدد

 لا نیمهدزناب نشج هک ی کد زن
 هی ربت واساد یادوکسا تسایر
 مرواین وی ]تندبذری> مان دناتفک
 او لوا ماقم اکیرعآ دویمج سید
 دشاما داد

 یاهب ۸و رب

 دوخ همانكي رینود دوابن زب
 اش ناتاتسود» تسا هتشون نینچ
 دن ادیمیماکب رمآ هتسج رب د رفكیار
 راضتنا ویکد زب یارباوق ماسناب هک
 دپ !هدومن شش وک ین وذانا یدوهسج

 لماکت و تفرش یار اش
 هتسج رب یاه رتهو مبانصژا یکب
 ماجنا یتیقبذ تامدخ دوشکن یا
 وف و رممیاهتیصخش ریاس# .دیاهداد
 لاسدا هكي ربتیاهمایب هک انشرس

 شاد لاسرا ژادن راج دن

 .تسن ) لیچرج نوسس و رس
 ,نسسیی ول ۰ (نانسلگنانی اس ریذو
 ترب از( !واتاک ریذو .تسعن )تنرول
 «(ادلارتساریژو تسن) سیزتم
 .(گدویویت دادرهش) نمی ره لدوآ

 یاهیابک هک ن يارب هوالع
 رو (تنوماداپ زجب) یرادرپلیف
 شوم > هلجم هناکادج تاحفس

 سعشب ۱دیشجییا «دلا ره رچکسب
 هی ربن ,سک و ف یلاپیک و ساروکسا
 :تلب تتوماراب یتاک دناهتک
 مس رب سک و خ یناپکاب هک یتباقد
 نزپ واتسب» و پوکس امتبس هفبرط
 1 دوش یداووونکب ریت لاسرا زاروا»
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 گب رک كا رتشاب 4 هنادنم
 ارگ قلم یتوزدو .هلبا داک ناچ تاتو هووق زابل یی
 اس لادوک ۱۹۹۸ «۱ه داد صیخ+/ سا روکتسا سو رب
 رگرثا ؛دنلر واهوداپ وپل | لا رتشا هال رب داد - ۳۴

 ربا وپتسا دا رام و لراج و زوج ردینج ۱
 ۱ ۰۱ ۱ رثا

 وادضب ادداوو رتسکا
 ودلپ او ان رک



 ) باتعم تامیسقترر رد

 دنسرپ ایه

 اب و اهباتک ذا هک یاپماپا

 < دن اهدشي ابا هانوک یاهن انسا»

 دا نلا-یلاپ ددثاوخ یودیرسب

دولایفرس و بونرتف
 هپبن - ن

 نا دنا د رگ دا« لگن الوماس ,دننک

 وکتسل رکن

 نوسیل ] یاف 7 : دن ادنم ادخ

 سوهناج نا د رگ زا ؛ رلزآ یداب

 دیش روخ رد ياد رب رج



مح
 





1۹ 

 ؟9 هی ور
 تشدزایش| نیو[

۳ ۳ 

 و سو ریساتیسم تلاض هکبژن ورا

 تبسم رک هه فضخ وتص یب رح .تفح

 ۶۱ و هد نی فکس .تشوزو

 است عونتم یاپبثص نا ربا ؟تس

 دی دهد شیاتتمهرستشب 17یسک

 دنا وختشز را راس هحتتاق یکم

 و نلدیع هک یتف و زاکایام ابتیس
 ه تسو لوصم قطع هضید لا

 ز» و ءدرب یتادواجزات۲ هتسنک

 یاهبلق شیان هشنک هام وو تعم ۹

 زور ۷ ال تموبو ناعرم

 و یاهسک نلاس تیز !رماصاب 1

 دنح مع هژاحو هوس دوخ زا و هفصو ۳ 3

 یقاس اهتآ نیرتهب هک یدنهلت .
 و هدرک باعحا شیاقفرب تس
 هحهسک هحفص دنچ رت اج ها

 هدرک دوخ یاه همات رب هیضاد

 نیا یکشیه یاب رتشم هکی روطعب
 یضارمت زوب زم هیورذا زن ًامتیس ۳
 یکاتادنیمنیا تسین مولص هتخه ق

 ج هجاد یاهامتس ملیقاب دهاوعم
 نایاتات تیاکشجوم تعتیاپ
 ملبق هکت سی نیا روطنم هتِلا دوش -

 جهردخساب ودامادهدت شابت یسراع
 ملف 4 هک درادت هقاس یتاتس 7

 مه رس تشپ اتسكیدو یسااق
 کاباماتس !رچو دوشهداد شیت

 ودزا یسراف یاهملف شیات

 نیاسلتملاتسب رک انسملیف اتهسات
 رکا تروصره رد هتکبش هواقتس
 وسورسیامنس هک رکیدماکی

 هدامآ لوقتم الض] دیدح یابنیس
 دنهاوخ حاتتفا۷ دتته امتیس ندرگ

 السم دنک اد همادا مضونیا دن

 زین ملیق نیرتهب
 ست سا ماسچ هو هحاوم تکش

۱ 

 اب یو وپبوب تشزردامنیس اضوا ینس

 و تشر

 یر دع دن و ,یسراف یاهدفز

 دات هدپج او شتعت و رس ی مثبت

 کایاماگتیس رتخم هتلاو

1 
ُ 

1 

2 
 «واقتسا اف ۲ نیاهدروخ یرسوت یاع

 زا ناشبا ارچ ميهسهق امو دنکبم
 یدرآ زا و یسزآف هلب ود مثدف هحهسب

 اد اهنآ نیرت فرخ زم ئاشاستو
 رک) مه طتیارد و دتکم باتتا
 نا ریاامتسلتم كابام اس ریدم

 هتک لاقتسا اقآ نیا یاهشتژ

 دهاوخ مقر امرسزا شرش رتدوو

 هتنهود یکی هک هنات هتقکاب دش

 سم ًامتیح هدرب نا ریااتیم هک تسا

 ۱۰ دوخزدو هد رک بصضبوکس

 ابنآ نایم رد هکب وکسانیس ملیت
 ملق و یورت نثهو تشپم قرش

 یاملبف و ءایسرراج نزب واتیو
 ریژددو وای دسرس بوکس ریوس
 هماعرب یارب او هع رکذ لیاقایرد

 و تسا هدرک باعشا دوخ هدنبآ

 هداد شیامن یدوز مولعم را رقزا

 تانصم زا رکیدیکب دش دنهاوخ

 اهیلیق شیات هک تستیا اتیسنیا
 ید وج واب ودهتین لو .تهج یار
 تشر رد اس ود طقف الت هک

 یاهتنه دن رلک لوتشم هک درادووج و

 ههدم شیابن ملقود

 مظسیاهناپک تالوصحم نیرخآ
 وءدوش ایسلک و ستست زا دتبات وی
 پوکساینس ملیفاب زن انیساتتفا
 دوبدهاوخ (زابدتب]

 اس حاتقا ۲ میراوتپما

 ۳ ی
 2۳ ۳  دج وچ يا

 « ی ولهب ردنب » را ولت امتیس

 1 از را هک فت هس» ی

 ووب طسوتم نآ شورف وهش هووآدق شیابن ضرصیب شپید»ا ممد 2 ۴ س 7 :جس وا

 (یولهب ردنب ] نا ریاامنیس
 ۱ دش هواو شیامن < یسک ات هدننا رو یمن ملیف < ی

 2 زا

 ۷ ی دیو رکم قا و یا لامقتسا هر ومو توس دز ۱

 (یولهپ ردنب ) را ول وب امنیس
 شورا ۲۲ یلا ۱۰ خیداتژا او «افلژوفسوبو ملف

 3 نرخ ی لی تآ شورف بو «هاتخدم هاحاوو دنتشافکش یاب

 (هیئاضر) نا ریاامنیس
 مسی یلا تشهیددا ۸ خبزاتژا یماکی رما «ا ربکت روس

 ۳ رعز لایفتسا یل و دوبندب ملیف درک راک شهدادشباش تشپبیدرا

 ۲ ( هیئاضر )خرس دیشروخ و ریش امتیس
 . لا. ار (اورماکن اب و) یک رتملیف تشپبیدرا ۱«جيدات زا

 لابتسا مدعاب_و تشادت یی وخ ورک لک الصا هک د ادشیان ۳ ۷

 2 هش هجاوع
 و بیا( وج زوج ناتییاک ) یمایل ات! ملیقتشپس در ۷ جیااتزا-#

 ِ هوویدب یلاها لابقتسا و و رک اکو دش هدادشی امن تشپس ورا

 . ناتخشوخ رهشهکت هک ملیف تشپسیددا ۲۰ یلا ٩ حیااتزا

 ۱ دوبن بوخنانچ شدرک زلک و دشن لایقتسا هکد شهدا شیامن

 یرومیت رذ  هللاءاطع :
 (تشر] تا ربا امنیس

 هورسب یور تشپییدرا ۲۲ ات ٩ هزورزالگنجرد لادج مگثیف
 ۱ ۰ . تسا هدوب طسوتم ملیف نیا درک راک و لابتتسا و دوب

 3 «تش ر»دلابامامنیس
 : رامودوتسیاث مجنیزورزا مادعابزور+ ۷ یتاریا ملبف

 درک ی شاد ارکابام انیس"نآ درک راک و دشیلاهاتقو فالتاتعاب

 . دی رف
 ۱ (لعآ) لبورعم امنیس

 هخ هداد شیان ۱۹ت تشهیدرا۱ ۲1و دژا (یسک | و) ملیف
 ۳ دوب بوغنآ درک راک و تف رک دا رقمد رملابقتسا دروم

 ۹ یحلاص ریما ییحی

 ۲ نج ۲

 4 (رهشعرخ) نهیم امنیس
 ۶مدرملابقتساو دش ءداد شیابتزور تدم ربنعیمتهملیف

 ۳0 4 4 1 هو

 ۷ لاتساو دشهدادشیاژور(تدم نیش یبایرما ملی 7



 ] یمتت دعجا یا

 یگلب هجا وخمیها ربا یا
 دب وش قفوم و کراجاغآ

 ر وب دمحم ع یاق

 وب هم سزو]

 تن ابیورتیچ

9 
 2 سم زاتس هلوبر

 ملاع دا دولبت تربار

 ۳ ۶م 0 ما اف
 رمسکشهدومس یر هراک ابر
 یاهملیف .تساهدادتسوزا |رهتعر ح
 نآ را یامنیس طسو زن یو

 هدرب هکهدیدو زب و هدشیزادب رخ

 ده دنهاوخ

 رد اهاضاقت هکبتروصرو

 پاچ هتبلا دشاب دابز دزونبا

 دومن میهاوح

 هلحم ناگ دنا وخ زا یکی

 دوب اجب رابس اش تاوافت

 یابنیص ریدم یاربارایشهمان یعو

 میدومن لاسرآ زوب رم

 یک رواكنش وهیاقآ
 ناتسرتهاب و یسرافیاهوتساب

 قل ومدیاش دیئامن همجارم یکشیپ ره

 هبوش

 (لک تفه)یدامتعا یاقآ

 یلو تسا رسم هتیلا -۱

 هشادن دص رو هص باوچ ااطتا

 دیشاب

 ( كاون میک) یررآ - ۲

 تسااییلک ی ویدونسآ
 یک ایآ ) دیا هدیسرپ 2 ۰

 اره (هتاباب تساءزیشو» 4
 , + تسا + 2

 ۳ ی یر یر ی یر ی ی ی ی ی یر ی ی ی یر ی ی ی ی ی ی ی ی ی بی ی ی ی ی یا ی ی ی ی

 رج وج بج جی دا

 هد»یافق!

 را وجیدهبیاف

 اما ۱ محل اص < ۳
 هل ی

 ا وها لوس ردینمج یاف!
 7 ک

 ۷۳ س>س>۴۳سسسسسسسسسسسسسسسس و یو ی ی ی

 ارد یراصحت |هدنبامت

 اک دنشورفزا

 ناهجیاه رب ر ودهیلک سی رد

 سکلنرلدم

 ار یناهج مود ماتم
 ۵ روا تسدب

: 

۱ 
۲ 

1 
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 / یا رسا اب تا وم4)لاعاطع هز اخجَت راچیز

 ۲۳۷۷۲ یفلت
 ها رفیرادیرخ اکنارفو پولو

 نا رب

 ار تالوصحم نا

 ی لیلا 2



 متفک اما رممسا اهن

 حج تنم

 م ضع !درتس

 هوش و اح ریل

 رب رک البق هک

 7 زا شست و

 مس رام _ِ_ت

 میمصت شم شب هک دوب یلهتععو
ِ 

 و ته رگ یمن
 9 هک

 دنکسمصقا و معالت

 مهاوخیمرذع . مماخ

 صرقنم التبم نم . دیامررعب ومع

 مدرک ربمزاد لیع یلخو متسه
 را یک دنا تک نادزدو

 دباب یهگتاو مهکب ميايدرد
 زا یلیخ هک مناسرب ناتضرم

 زا دیان اش هک

 و هبنک ناشهدن ز نت رطاخردوت
 نادنزرف اب نم طابتدا اما

 یلاخ و یمسو الماک ترسلعا

 یمسرریغ یاههبنج هت وک رهژا
 رد هک ییاهتداشق اذل , هدوب

 شی یتارظن زج مدرکیمروما
 : دنشاب دنتنشاوت ی

 نم درص یوم نیارد»

 :دهدسهمادا و .دن ّریم یدنخ
 زا ميوکب رک !مناخ

 هشی رنهنات رافرو تاک رحرظن

 یلوکف ا زک ؛ دیتسه یرهام
 یمالک هتمط یورزا« و م!هدرک
 . ماهدروآ ناب رب

 دن زی یکسشچ نی وب

 هدشتیب رت بوخ الاک -
 . تسا نیت لباق اچ

 كدرم .دب زیم تدشم هبلق

 -یمد هدوس یعیبط ریغ تاک

 تسصه تایث زح

. 

 ی راشفا ریگناهجح:همجح رت

1 

 و و ریما
 .ب وکسامت
 رل عآ ی داب

 مته فرح نیا تسا نکس
 ز وای من رز یم, ات ر هک روان هما هکآ

 تسا مولعم شتلع

 نم یاه هتفک دیاش
 دیها وخیمت

 دیک رواب
 نیا تلع ,.دشان هدننک دعاقتم

 نبا تلع نا و معضا و الماک زیپ

 قیاقحا دابمدب ر اد ها وهک سا

 دوش مریگتسد
 یب و دیخابمارآ متاغ -

 .دینکن ینابصعا و ناتدوخ تهج

 و امش یاهفرح هک د ین یمرکا
 هتک یمن مناق ارم اشداتفر

 د لمتحب
 تست هناهاشناتت رشاعم و كولس

 نیازا یاهناشن هتوکجیمنمو
 . منک یمت هدهاشم امشرد لیبق

 ژرط هک تسنیا

1 ۰1 
 ییممناید ] ۳ منو مک ۳

۴ 

۱ 

60 

| ّ 
 دوشیم رودو دد رث یم رب

 سقن و هد قرع نسخ ین وب

 لابثد ون رش . دن زیم صسقن

 دنکبمادیپا رن آ .ددرگیمزاکیس
 یاص تسداب و دزاذگیم تبلت و

 مدوخ .دنک ی م شنشور ناز زل

 هب تیاصعو بضغ تدشزا زین

 زونه نم درم , مزرلیم تدش
 ون رش . هدیسر یجورخ ردب
 وا دیاش . هداتسیا متسد یولپب

 علطممن وردش و رخ و مشخ زااهنت

 باصعا ل رتنک تردق رگید. تسا

 وت رشب ور .هدش جراخ متسدزآ

 یئاجژا ابی رقتهکبلاحردو متکیم

 ؛میوگیممهجیم ماهتسشن هک

 ریکیم تآرج هتوگچ س
 1 )سک نددید 5

 ین ودر نم یادص
 زد ناشی َس  :اییاج راد, وت رس از یسم درمو
 لس ۳ وه

 رر و ددرن ی 2 قد

 واب ره | چیه .مز 3دی مشچ اب مس و 1

 ملی ۳ ۵ ۳
 |۳1 1م هچ نم 4دی دد

 3 ما ماتم رم م ّا 5

 ٩ تسب لس

 ۶6 نفر بدوداب ناهت ۲ در + رد
 رو دناشوبیم اد شن ِِس
 دام ویو

 ۳ تیک امش یتساد -

 هچ +

 سلب یتیقف وه بیت رت نیرشب ۳

 یو زین ینیقنوم ! (اهدددآ
 .دنکی ین معاقا ًادبا هک تیمهآ

 نلاجخمووخزا. مشکبم تلاجخ
 ثسضم مادد نیاذا . مشکیم
 نکبتاجخ .مشکیم تلادخ

 ریسیاهکشلدنوچمها رچ هک
 هكسورع هکنم یتسار . ماهدش

 ادخ,.«نم .متسین یاب بش همیخ
 تداهشهک ادخاما. متسیک دنادیم

 ار8تافرخ زم لیبق نیا و همان
 .هاگدادرضحمردو دنکيبث اضما

 .دوشیت رضاح
 دسر رظنم یضار نیت وب
 : دیوک ی م

 هکیماخشا ؛ نک شوک

 دو مهمنادنچ یدبدز و رمآ

 تسسث دشاب كرزب ردام

 7 رهوا ! نی وب یلو _
 دی د دها وغت | رم
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 کام ر ه راتس
 ۰ ۲ اسروقدنیل اکیوب و کیرمآ تیپ ته یبرتب وبحم رج زو و توزا و ب7 ِ

 ۱ [ تو ام درس ین هو
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 هیت -اکیسدوم دوتب و ۰ نیسدوعکا ر

 نادرک راک ۰ تل زاد وید ههننک

 نتوهناج
 - كاب یروکب رک - متخ وادص

 دلا :یرچ .دننک هیهت
 هچ نی هناج س نابچ رکش

 لداپكبد ناد رک راک و هدننک

 الم ید  هناخدور هل

 و[ « تکاپاربو

 ادرگ راک . زوک بیت تگ
 ناددنت :
 اههماتشب ان ذا هک یناپملیفو 1

 دن اهدخ یاتقا
 «نمگ ریدیرگنیا ایزاتسانآ

 هدننک هیهن_سیاهنلهو رنیارپلو
 لوتان ۲ نادرک راک ؛رلدآ یی

 . كآ رتل
 : نانزمآ

 :نویتدب وید سرجا ررجنیج +یلید

 ناد - نادرمآ

 نادرگدراک و هدننک هیهن_شازازاب راب

 نینا ی ۴
 ۰ یی رت رسنیسا - تاثزیم 0

 - لدت وب نوج « ندوبیه نیرتاک
 نادرگ داک؛نورفایرته هدننک هیت
 .كناو رتلاو

 رومیرت«نوبتاپ- نیددات رم
 هدننک هیپن-رگ اجنیدو دوتیک ت

 نیول یرنهنادرگ راک ,لاگن 1
 یرماوا- نادابزارپ یهالک
 اذاوسن ارقین و ۲:هدومناد«

 نادرک راک .رلدآیداب هدن
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 ۱۹۲۷ - یسورع شش
 رکذ اد 6۱۷۸ -

 نادرگ راک بتن میان

 ده زی دو

 نآاک ولا

 واپبقارک وب ذا هک یتاپملیق
 وش وج

 عدن !هدشیابتقا یقيق-یاهتاتساد

  دنالمیر - عاجش درمهس

 یوج ووفنارفو نیاذک دوب تی را

 :نوديلیف نادرگ راک

 -زمیج یسج یقیقح تشذگ رس

 نادرک داک تن اهیرفج,رگاوتربار

 نوجسآ و فأتتخ »رج هسیرصال و بن

 یجریل و نیودبوپد ؛ دداودوو
 ثادرک راک و هدننک بت بیو
 نتاجیلانان

 هیهن؛نوسیمزمچ - ۱ ناب وتاک
 . نور هتک

 حاددزانیلات-ا فزوژاب نم

 .هكون ازلیراد هدننک هچت - مدرگ

 «كنیک> تات- نیچ هژاودد

 و هدننک هیت - یدابنیج : لوک
 رل وفلوماس نادرک راک

 -یندشن شوما رفیارجام ككي

 هیهت - داکادوبد : تنارک یداک
 -وتلنادرک راک «دلاویرج هدننک

 . یداک كم
 مسی سبب دیس

 زین و ۰ دداد دایتب هداوه نید
 یتهن دنناوتیم یناریا نایچاشاسن
 هچره تردق و طلت اب یوهکاد
 رتا < هداتسكیبورغو ددرتمامت

 رطاخب درک ءاقیا ردلیاو یلیب
 .دندوآ

 میاهورتشا نوف كبدا كرم
 ملاع یارب یمهم یلیخ همیاضتشی

 ینادرمنانچن ] فیدرردوآتسامنیم

 ووخدوجورد غوبت هدارش_هکدوب
 عیدات زا لامیصع تشذگ دنتفایم
 نیا دادمت ابی

ِ 
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 هحسزا ال وس یربحیاپملیخ

 ی

 ی !درت ۳ راک نب رتکچ وگ هبهت ماگتهرد

 شن و فیلات ةدشن اهن ۲ یوررد
 دن وشیع

 رد یرس تكبکت ندو دقاخ

 ماگس

 مسلیف ثاپ دننامو رشن هک آ زادمب

 اتدنشا (لق )رب یکم دندش لاعاک

 یرجیاهشف . دنهد یتحم

 بودن وشین موهفعای تیاکح ح

 یتح هک هدش تهاب اهن آ هیون

 بود

 دنت اس ریه هدننی یاربا» یک نو

 ۲ (یاهمادا)یاهملیق سکعرب یلو
 تیهآ اجنبازاو ,دش حرط تقد

 رتپباد هدننی هک ی ره یاهکبکتع

 موس دنکس علطم تصص زا

 عطت مه ادع رکا یتح دو یگیم

 بوخ (یاهعادا) 9 تاب زا دوش

 دن تدومت ماطءز) یتسق بلغآ

 دراد هدپسار

 52011 8 جد (هتتس)9 07

 (ستاکس)
 هکت هب (تاش) کاج« تل

 (نآت 1 «نآ رد هک ملیفزا یدحاد

 و ناکم رییفت] وحمهن و (ندیرب)
 قالنا دشاب هتشاد دوجو (نامز

9 ۲ 
 تکرحءراب دد یلیق یاهلاتهدد

 (یمومع.رظتم)اب هنحص - غ وضوم
 دلش متخد رم( هتنمن )هبو عدرخ

 1د(5006) هنحسدتج عومجم
 مطق نآ رد هک دنمان (سناکس)

 زایی لاثمیا رب .درادن دوج و نامز

 ددهاشع او یرتخدورسپ (وحم)كب

 دن وشیمیناروتسد دداو هک میتک یم
 دارق زبع تشیرد هک دنشورفبو
 وناکک ربش ناجنف ودروتسد داد

 دن و رگیمتبحص لونشهدمب ودنهدیم
 فرص و ولاک اک ریش ندشرضاحزا سپ

 لخادو هدرک كارت ادزیمرتخد نآ
 رک ی ۱

 ۵ وای 2

 5 یه
 اچ هماعم یو

 ووشیم ۲ و راخ هثقاطازا رتخد
 بو هد

 دف رم اد وارونسو هچو تخاد رب
 رک ووسم تاپ دم و -ُ 1 دننکم

 ۲ بو رم هداج تكي زا یدسب

 .ددرگیع

 رو موادص د زاعا عوبجم
 عم)ككپررام لزتهددو ناروتسر

 ۳ ی راتس) . دنهدیم لیکشتاد

 و هروب (یاهعقا) یاهسلبت
 ک ابز یاههحسزا تسا

 ۳ 1 بم هحصكی زآ ماوم

 ۳ کت ماتطب رد ندوب حیحص

 من كب یارب اههحصطب د ندوب

  تسامزورایب (یاهمادا) عون
 (عاهمادا) یاهسلیتزا یعوت

 دنتالع رتشب ٍب نأنادرک راک هک

 ای (یسناکس) شش زا .نتسه
 ددرگیم لیکشت

 سوپ الومم (ستاکس) ره

 پ

 ژات وموتک رححیحم یارچا

 تسا ملین هیهت تمق نیرشپم
 ثبف بس (تفک) .حیحم یارجعا
 دشنامار (یناکس)ره هدننیهک

 و ملیفموادم تمسق

 : وقعو یمابیزو فطل



 و ی ی 0

0( ۸ 
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 لیرمیراک ِ تراهسیبراچرر هلا رتشاب
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 یا ودل۴لوماس هدننک دیه
 فزوج یا رطراع و تب راد

 تویلار نوهاد - هدیر

 تا رب ارام ۰.. زف ومیس نیچ

 اد آیه نی یی او دل ۳

 دوجوب دوخیدوخب < رتا د

 و یناشات ناداب هداب زا و دیس

 یلماع هرخالاب دشاب هدش مه نابز
 لماع,تسادوجوم نآدوجو یا

 دنم رنهیرنهرت|كي هدندوآدوچوب
 . تسا

 هجمكي ؛یشاقن یولب اتكي

 یندا باتک كي « یدولم هعطق كي
 یدنمرثه اد اهنیا ذا كیره .و
 داقتنا رد نیدقنمو ددوآیم دوجوب

 دات نيا قلاخاب هشیمه دوخ یاه
 فعشو تردق یو رژا ودن وشیم فرط

 اد كچوک و كرزب دنمرته < رثاد

 < دن وک وژ و ریوصترد رکا
 دان ول و هتفرراکس یا هقالختربق
 راغتفاو ترش هک ت سا«یچنب دود

 ناگدننیب هاگرهو ددرکبم شبی

 راظت انآ ره یسوم ترضحهسجم

 و دنقا هارسب هیسجم نییآ دنداد
 تسا« و: - لکیم و دبوکنغس
 و ددرک عتاو ربدقت دووم دیابهک

 هژراپم حود «یرامش ینوفس زا
 رد و هدروخ تسکشرتب رد دیماد

 هک تسا «نووهتب و دهدیم هدنام
 ...ووشیم هدیمان یقیسوم یادخ

 دقنم زاک امتیس دووم دد اما ۱
 یبیجع لاکشاوتساهدیچیب یکدن
 زیرا موم یامزادن ااتادوا»

 یستش رتا « یهابنیس رقا ی #)

 ودنا و نول رام ...نوس رتنامیاکسا

 تورجد تانات ... ارتانبس ت

 ۱ در

 جی ویکت ام . ل

 یاربنادرگ داک و دوشیت هتخاس

 نارگیژاب.نیب رودبحابتحا دوخراک
 نارکیذابو نیدودو دزاد هریغو

 مدننک هیهت لوی نودب زن هریغو
 . دن وشمت مها رف

 رکف نه هطساوب واحتیادد

 یاههتشر ریاساب بیاقماب هکت سا
 .دی ایمنیئاب انیس شزرا « رثه

 رتقیع یردق ام ءاک ره یلو
 یاهدیقعدیاش ميئات رکفدرومنیادد

 داحتانیه اب]ميتک ادی نیا فالخ
 نددوآ دوجوب یارب دنم رنه دنچ

 هدید اد رتکرزب و رتیلاع را كي
 بوسحم یا هداتفا اپو شیپ لعو
 فضزاربا نیهدد ایآ » دیئامتیم
 تكیک ی اتاقت و كرزب .دنم رته كب

 هنصاتم یتزدق دوخ تسود زا

 و دینکین
 یعامكي رشت ورفن دتچ داعتا

 ژاتمرناكيندروآدوج وب یا ریاهن ۲
 یسدقمو هن ادنم رله لمع هوخ یرنه
 ,.دشابم

 اهکسورع و ناناوج
 یلادتبا یاههتشون مامتادرجس

 كي رظان اد دوخ یچاشامت ملبف
 دب اییمبلاج تلاب

 غولش رهشکكیزا یا هشوک

 هلحع اب مدرم . دوشیم هداد ناشن
 نایمنیا ددو دنته دمآ وتفر رد
 رد رادناج كسورع دنچ فقوت

 ندنکفامادب راظت اردهک داتک وهشوک

 یداضت؛دنشابممرت وبرچ داکشكي
 دوچوب شوچو بتچ رپ طحم نیارد

 ۳ فا کا تح

 ووج وه شحاق فالتخا و

 7 1و موم هبحور نی
 كي لیاقن دو روع تفدناوجدتچ
 دتهدم صاپ یخورف هحفص ءژاتم

 تارادانادتم راک وءرااک یاههماقر
 یسک ات .دتسه ناوردوخ راکل حس

 تسار و پچژا هلطسب فلتتمیاه

 رو و شوی كيش ینژ .دنرثکیم
 هباتا لماج هک وا رهوش شیخ

 وو  دندرگیم ژابهیرخذا دشابیم

 ندروخب اد دوخ كس یدرم لماقم

 رب بیجكي .دنکناممم یکشا ری

 ماتیرنوخ و یکدوسآب یاهترح
 عورش او یاهرشوخ « دابق >

 تصل کی ارنآ هرخولاب و دیایم
 یودورب هلسماحنیا . دزابمزاط

 دشابسم كروب وب دد عتاو

 ۰ نآ مدرمو یودورب هلحم

 ناکدتتک هیپتماهلا مننوک ات هک
 یئاتج یاهملیق همشجرس و فلتخم
 ًاجتبا رد دنا هدوب دوولاه حیعو

 دوجوب اد یحیرفت لاک زومرتا گی

 دن ز وام
 هک اگنهملبف نیا زا یا هحصرد

 «زن وصنجو وب ودن | رب نول زام »

 دوو حبص «دندرکیم زاب اناواهزا

 نابایخ دانک هب ورک اخ نایع زا
 ارنآو هددوآ دد یلک «ودتارب و

 وارق یلاخ ورک یطوق كيرد
 دتکیم میدقت دوخ قوس و هواد
 لقذود تاغاتک نایم زا لک تب

 زا ریت ملیف نیا ناکد تزاس

 یامدع نآ ه دن ژاس رصانعهک یطیحم
 درکل و وصان و ؛ رتکنک ؛زاب رابق
 واز یتاکت باخت ا اب دنشاببم

 اد «اهکسورعو ناناوج » فیرظ
 , دناهددوآ دوجوب

 میلاتد دنچ ره ملبف نیادد
 د» یلو ۰ دروخیم مثجب یدیدش

 هدافتساقباقحو تمیطزانآ نتخاس

 هنآمدرمو طبحم .تسا هدمایت لسب

 ,یهتنم ۰ دنتهیعوتصم هیهو هه

 قباقحوتمیط زا هتادنم رثه یهلفت
 یا رب صیطز|ملیف یاهتت ۱۲ ادتازا

 ط و هدشت هدافتسا < دنارکكب و

 هک تتسه هوکشاب و للجمیاهروک
 هکروب وت فورمم یاهلعم زا یکی

 .دنیامنیم مجم اد

 ناب رج او لانکیز ودیاهسناکسروح

 مادد ,یلک

 ه وگچبه یجاتامنهکب ووطح هدوت
 ططووت حیا رعاامز رطع

 یاس هبنج اب ملی زا وکد

 زد نوت هد < جیویکن ام وراک

 یاپ ول زا یکی رد هکیاهتحح
 ننشوت زادس زن وبس نی" ۲۱واح

 رتهووحص تسلگ ات دنچ ءریخ
 . دسریم دوخ حوا «ج وکنامو

 لو فللتخمهب وازهس زا هتحص نیا

 یاهنالپو هنش یراد سلف هاشم
 لیکشت اد یشاکس نیا هک مطاعحم
 هیاوق هم نیا زا یعاهخرب دندیم

 دام

 هحوز اح هباوز زا تب ره

 هک یلاهتالیر» .دن دادرب درد یصاخ

 د مات و« زنوسس و حرست

 دنیاشملاششا ادوداک هودتارب >

 < زن وسس»تاجن وم رشت چب وکت ام
 م«ودا و یتادتواح و ول اتعایو

 خرباتیاهنالب دو دهدبمناشت ار
 اب یستارب ا» خرسن و ٍمرنویسو

 زن وسس هرهچ رب هک ی تشورو هباس

 حب ردت یشع, ندعآ دوج و «داتقا

 ار هرجتم و ناوج رتخد نیار»

 0اشس یج یتیوعب ییاحاع
 هتب رتع ود عرسن هک موس هواز
 وگیدکب ادوع آل باتدهدیمناعار

 دنکم واکشآ

 آوا رق فی رظ تاک دوجو
 .  یصتسهتکن و طلسش ملف رسات سرو

 .دتکص تأتاد «جبویکتام >

 هک تسا یرتخد «زن ویبس و
 هک زا یکم هتکیم شوما رف بلغا
 هیات دد .ددنبا درون تکی اه

 لب افرتو تجوک موضوم نیا اح
 هتک تیاعر«جبوکتاموا و هحوت

 6۱و اعزارتوسسوودنا رب بماکته
 ۱ یژا دمب دق ریگبمتمجا رسم میصت

 0 یا هشوک هبدج نالب « هست
  هقرطزا هک ههدیم ناشنار نابایخ
 درا و يسک اتكی بچ

 و هنگ هدیآمنیشام نیا یلو
 . یک ات هلپ .تسا و فرطزا ییمو
 هک سرم رپ رکیع
 . درک هدای نآ 8



 یاهملیف یسزرب
 هثس طقف هک دنته یکچ وک تفکت

 دواق هب رجتاب و طلسم نادرک راک
 تیاعر شیاهملت رد اد اپتآ تسا
 یققح طصم كسب هجیتت رد هتک
 ددوآ ور و

 ملف < یفارک ورک ویا رب
 تقیقح ردهک «اهکسو رع ونات اوج
  بوصمتلاب هی اهتنا ات ادا زا
  لئاق ینوارف تیهاناوتیت دوکیم
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 رقآ رک ورک كيدوجو نودب . دن
 «دیکل کءامو ریظن یک رزب و دتم رثع
 رداق« جیویکتام وهک تسث یک

 .دیامت هیبت اد ملیفنیا هكیت
 هقالع شراک كبسزا هک بک

 زد ددرگیم سح تابورک آ هب وا
 داکشآ وا دوچ و ریتأت اههئحص هلک
 ددیتح هک تسادب وه الماک و تسا
 نی دود یایاوزباغتاو یدتبتالپ
 هدواشم وااب « جیویکتام و ری

 تسا هوولت

 نیم ریز رد یاب رابق هنحص

 یداکهاش یقارک ورک رظن هطق زا
 تاک رح هیلک . ددرکیم بوصجم
 ساخ یدوظنب كيره نارکیژاب
 دنشابم سم رکف كي نداد ناشت و
 رام كی كب تخاب ودرپ اجنیا رد
 دوخلوب كب ره .دوشیم هدید نازاب
 هرخالاب و دوریم دانک ودژایم اد
 اههدنزابب اردوخدرب زین لک هدت رپ
 نیدود دوخ هتحص نیارد.دزابیم
 پوکسامتیم شی رعردلک زا ودصت ری
 ناصاقد تاکرح ندرک ابیذ یارب

 .دب ایملسب هدافتسا دحنیرخآ
 اتتتما نودب یکمهناکشی رتهیزاب

 < زت وسسنیجو نابمنآ ردوتسا یلاع
 زارقیرنولج فیددرد ناوتبم او
 تامطق و ملیف نتم كيزوم . داد
 زا نآ رددوجوم لاکیزوم فلتخم
 تاساسحا و تاحور زا هک اجتآ
 ترک ملا تلم ی یدع عدم
 تاساحاو تایحوریهو دن !هدش
 یاداد دتارتیم دنهدبم ناعت اد

 .دنشاب یناوارف یرنه شزرا
 دیاب یسدرب نیا هناخدد

 نیا داختفا نیرتک دزب هک درک هفاضا
 هدننک هیهت «نیودلک ل وماسو هب ملیف

 .دوشیم هجوتم نآ -

 یربثا نتشاداپ « نیودلک» .
 ویامیدنزیاهلاسنیرتیو سیل

 هیهشب دن | وتیم رگیدراشیب تا
 دی امن تاهابم یاهکسورعد ناناوچد

1 ۱ ۱ 
 نم.تسود

 یا رب مدیسرپ لاحشوختسا هورک
 <!ددادن هچ یا ربودادباوج .,..هچ

 د» یل و متشاذگ تاقالمرا رق و
 همهنیا اب م:مدشت رضاح م

 ]اب

 4تول دامو هک منش نالغا

 كدزب نانادرک راک ژا یاهدع.دراد
 رایس نآوج وا هک دن راد هدیقع
 تسایجت ردوژ و یتاساسحا

 نول رامودپ وکیم (نازاک ایلا)
 دوزو یئاساسحا رعاشكی « و دنا

 ددادا لک كرب تفاطل هکت سان ر
 یم وضب دا یلاعیزاب روا رتفااطل نیا
 «درک ی اسصا ناوتیم

 ثاوجهکیدوج واب «نول رام»
 دوخ مقاومدد یلو تسایدبقیم
 تسا مضا وتم و یدچ السا

 بش كب نم را رصاب بشکب
 نادناتسودزا یکبفرطزا هک ی تیشت

 هدشهداد بیت رت یاهنابش بولک رد
 هشه فالخ رب شن ۲ . میتفد دوب
 وهد رک نتب یزیمنسابل «ودنارب»
 دوب هدومت حالصا اردوختروص و رس
 هک دوبیراب نيلوا دیتکن شومارق
 ! مدرکمهدهاشم تادا رکاب ادو)
 تكبخ» سال اب «ودنارب> هکیءاگنه

 اهن هطوحملغاد<!قرب و قرز رپ و

 یبجع توکس ناهکان هدش یروخ
 تیمجوتف رگ ارف |راجت ۲ رساترس
 بل رب یدنعبل هکیلاحردو هتشگ رب
 دب اب ودن درکیم اشامت ادوا دنتشاد
 «نول دام بشن هک مک فارتعا

 یئایبذ ؛ دوخكیش سابلرب هوالع
 هقیقددنچادوب هدژمهب زث یاهن ادرم
 شیاهمخاهک دوب هتشذگن شدورو زا
 ؛درکكرتادسلجم و دیشک مهرداد
 نلوسدوا)اب وایاهیزابقشعزا رکا

 رم

 هزوماتب دسنینسآ تل راش_نسردت ۲
 و نم میدذکب ( شاداداپ راب-ون
 فالتخا مهاب تقوچیه «نولدام»
 دیوکب وا هچره زوچمیتکست ادیب

 لماک تیاضداب ميوکب نم هچرهاب
 هک روم كيردزچب : ميلابنیم لوبق
 تاناویحب نم ...میوادن ققاوت مهاب

 مرادن ی ادنچهقالع (هب رکاصومخ)
 هب رک قشاع «ودن ارب» هکیتروصرد
 تنلنآ ندیشک شوغآ ددزاوتسا
 شیپ مهنیا انض ۱ دربم یرتاو
 هقبات كي « ودن ارب» هک دت اببنامدوخ
 یزور عطق دوعب و تسایلانیم
 ارواملاعمدرم رنکا هکد یسردهاوخ
 دن زادب تسود

 هییذگ هتفه هک ثاپملیف

 دش هات شیامن
 تا ربا امنیس

 یدمک (ناکسورعو ناناوج)
 و پوکس امئیس لوصحم لا<یزوم
 نی ودلک و رشم ینایمک ۱۹۵ یکتد
 - ودنا رب نول رام ؛ كا رتشاب ریام
 س | رتانیص ثكنارف - زن وسسنیج
 لوماس :هدننک هیهت -نیلب نیوی و

 بلفژوج : نادرک راک ...نپودلک

 زربلا امنیس
 لاکیژوم و یقشع (زانطءوی]

 ینایک ۱۹۵۲ یگتد لوصحعم
 انال كا رتشاب ریام نی ودلک ورتم
 سامول ودنأت رف رل رت

 ییدرپ امنیس
 یداقتا مادد ( سرتدزم )

 ناتن وموباتکر شاب هنارف لوصحم

 جات امنیس
 شوپ زخ مناخس۱

 ی امر هپ(نرترو یاهناکی)-۲
 نیاگریبمر رفلآ اد رک راک و «دننک هیهن

 ۳ یقدعس امنیس
 یدک ( رکه وشعناب ایسآ 1

 اژ ييوکص امتیس لوصحت یداقتنا
 , تلارتشاب ابلاتیا یگند مام
  بسوووب روتیو - ندولایفوس

 ری ج  ینایورتام ولچ رام
 یی رماکو ی دام:نادرک راک نوسناس
 ((ذدص سوم طسوت یسدافب هلب ود)

 لاتسیرک امنیس
 و یدک ( وا ءاوغلد نذ)

 ینابک ۱۹۵۱ لوم یئانج
 نیج ؛ كا رتشاب ویداد وا هلرآ

 تط - مجیم ترباد- لساد تراک + جیانوفصمت یلولوعتوف
 وزولک ژرژ نادرک

 ایئد امنیس
 یعامتجا یدک ( النانود )

 ایلاتیایگن رو بوکسامتیس لوصحم
 یلئیت راما زلا ؛ كا رتشاب

 یک ر امنیس
 یعامتجا مارد (دادربهالک)

 نونین : كا رتشاب كيزکم لوصحم
 ثوکو تربلآ : نادرگ راک الیوس
 ویدوتسا طسوتیسدافب هدش هلب ود)
 (لا رتناس

 ازالپ امنیس

 ناملآ یگن رلوصحم (یسیس)
 ردپ انشیمور كا رتشاب

 لایور امنیس

 وراف ناج :نادرگ راک سیارب

 ژورنلوم امنیس
 لاکیز ومیدمک ( ریبک ریفس رتخد)

 یگند مات و پوکسامنیسلوصحم

 سستدآ دنیانوی یناپیک ۱۵۲
 ناج- دنلب واهوداب ویلا : كا رتشاب
 :نادرکراک و هدناک هیهت تیاسروف

 انسا رکن مدون

 ۷ و رتم امنیس
 یکداوناخ ی

 هوبا ؛ كارتشاب ایلاتیا لوصحم
 اد رگ راک یراسان وئهدمآ نوستاس

 (یسدافب هلب ود) وستاداتامولتافار
 انابد امنیس

 کدافت اویدمک (هعرزم لبلب)

 ابد اکوپدوتسا۱ ۹۵۷ لوصحم

 :یسعم دیچم ؛ كا رتشاپ ملیف یگن دملیف( هن اعاجت هلمح)>-۱
 هم ! نادرگ رک سو ریس - نیهش  ستسیتدآدیالآ یناپک لوصحم
 ندیه ككنبل رتسا كارتشاب

 مادد ( نشخ نادرم ) -۲
 و پوکس ابلیس لودعحم ینامرپق
 ایملک یناپنک ۱و۵ یکند ماست
 ادابراب - ددوفنلک ۰ كارتشاب
 نوشیاد یجدراودا - كيوناتسا
 هتام فلدود نادرک راک

 انیسنب | امنیس
 یمایمناتسادس-۱

 هن اعاجشهلمح ۲

 ی

 نا رهت امنس
 تکرش اب یدنهمآرد (دزدآ)

 سک رن

 ل هوامه منی
 (لداتسق) ناتسودنه یگنر دم لاکیزوم (یناطمناح)

 سو و امنیس

 (شانک لیمسا)



 دا یاهامسم رد

 ۱ رک ی +

 ۱ یراه ر د ملیفتال 9 راکهاشی 

 ۱ ناخن هات ریظن ل

۱ 

 ِ .ِ ۱ ۷ ات
 و و هژ و وص ندوب اراد ظناومل زا هعس ناراتسودب تساهدوب هقباسب یدنع یاملف نایم رد نونآ ان 4

 ابیز هتش رف ابیز هتش رف

 یفانسادیوتسم و امعذرز] وامم

 لیعایاهزاوآ

 تسای.:هبلاجو

 و یداشتن) وبلاج



۳۹ 

 -۳۵بس

 ضب رم وووجن ر شرتسب دد اووا متفد تب ماسرادبدب زو رت"۲ رصع یتفو

 هک تساهدوب نآ شضرغ تفک و دش لاحشوخرایسب مدادیدزا , متفای

 ژوربءآ یاهسابل یتقد مولعمدا رقذا , دداپسب متسدب ًاصعش !ریا همان

 هب ؛ میدوب هدرک مبقت ناکیاسهو نیرجاتسم نابم دالیم دعزور ار

 تک ث ییماس دوب هدسرذو رپمآ یناتسبات یاهنک زا یکب مه تیلبماس

 یتک ابنآ هیودورتسآ نیددو دنکیم هنیاعم ارنآ و دشومار ییادها

 ومتف رگ یوذااد تکاب . تساهدوب هتشون نم یناشن نآ یود هک دباییم

 یظفاحادخ تی ماملا دس هظحلدتج  دانفاژو ربع یانشآ طغب ممشچ

 هک م تساوخ وازا ندش حراخزا لبتیل و مدمآ نور شا زنمزا و مورک

 یاجب . داد لوق مهواو دنکن تبحص سکچیهاب همان ندشادیب هزاب رو

 دوب هدشاب رب یناغوغ ملدرد . مدشنا ور لکنج یوسبمورب هناخب هکنآ
 ما هناخردرک !:مزیرب رودب و منک هدابهدناوخن ارنآ ایو متک ابا رهمانایآ

 داباهنت و هکب « لگلج ردیل و مدربمنیپ ژا هدناوخن !رهمان ًالسم مدوب

 همانو متتش یکنس هتغت رس ماجنارسودوب هدشهدن ز م رطاخردژو رب«۲

 كرءزا شیپ هام هس ینعی لبق لاس لیروآ همان غیرات . مدوشکاد

 ۰ دوب زوربمآ

 تسن آ رطاعتب هن مسی وتیمهمان تیارب ربدپ ریدرکا .مبوبحم رسپو

 توش کور ملولا هجا یوتاب - عددزک و
 مهاوخیمهکت انچنآ مئاوتت نمایو دسرن و تسدب ابهمان تساکمم منکتیم

 داذآ ارم یدیدش دردرسوبت تسیندم ,مهد حرش تیارباد مدوظنم

 لشاد هسب رتکد هکیعقومزا . منسبت هاگآ الماکنآ تلع)اذوته . دهدیم

 رکبدءام دنچات ٍدوب را رف هک یاهچب -تساهدادتسدزااز شا هچب دادربخ

 یچ رعل وو دیدرکل ماح یمصاخ ربیغتید قالخا وداتن ررد - دا اییدب

 و دروآپم یدلانپ بود شیپ زا رتشی جیردتب . دشرتشب یرفارماد

 هاب هچ رب ودنآ طباور منادیمن .دهاوخیم یئامنهارو دریکیم لویواذا

 دزاسیم رطاخناشب رپ و نوتظم تدشبارم هک منیب یم یناهزبچ یل دتسا
 یارب مه یمبس ماهمانتیسورددباب هک تفکبمنمب یدلانید شیب یدنچ

 هک ماهدرک میظنت ياهلان همانتیمو مهنع , مداد دوظتم لشاد

 تبحصسکچپهاب همان نیا هاب ردمنکیم شهاوخ . تساهدشن هاضماژونه

 .دد)لگبمن هدوسآ یاهقبقد | رمرکف كي . ابنم درنب رتدوز هچرهو نکن
 «زوربمآ ون ظفاحادخ «دنرادارم نتخاس مومیم لایخودنآایآ

 نبب پیک یس . مدشناود لزنمیوسب مدرک مابت ارهمان یتقو "
 و هداتناریپ كس «ندد رک یود بقس یاههنفتذا هکتكي هک
 هک مدیداد لشا رمدش قاطا ِت

 رسا یرطاخاب وب ءهدش عیجلشار ناشچ ررگنشآ

 نی ی دیووبهفک تارزبمهاب ,تشار نام تب فس
 را يرم
 رو

 منابع

 ار روپ همآن م ۳
 ریو و وب )۸ رج

 اش من اوتیس نم
 رک دخ هج وتع ناهک ان و مدزنیم زب وتاذ وا داثک رد < .مشاب
 هک دو رکف دو و متسهمتشاو بیج دد هک یا همان

 لعار هم ومزا .مدیشب دن ایم عوض و» هكس طقن

 د] رام شهودنا و مفمدپ دیم هک دوب راب نیل وا

 دوب نم رطاعت

 عماس كيررف بغل[ نم یافو اب و یسیدق هلس «ند»

 یاد رک رر ار واءهدرسنا وموضع نم و لشار دمب زور و هاد نا»
 ۱ نرچ میتفگ ااب ترامع لخادب یتقو .

 کور شلارتد مئف رک تسدر» ۱ شتسد هدوب رتاتم هح زا شیپ

 اسرزفاب سد ان ابناویح» تاک هدرسفا یثعلاب لاعتابه رد و
 | ایپب تلرظ رو اد وا ذو ربمآ هک یلدا ذود ناتساد زوئه . تشاد

 گلاس ون نشج زورزورنآ . مداد رطاقب داد زارق زبم یور وت

 <دو وآ

 رخ هلاصبتب و تسبنم رکبوهتفه هساتدمتفک شباوچ رد
 هوم نپا تیسها ابآ .ثثاد میها وخاب رب یاهژاتدلوت نشچ و دش

 ورد تباورر» اسا گیقراط زورت ۲ ردتلک ل شا دو ینکیمکررا ر
 روژرآ مهچ منیپ وکب الاح . دشدهاوخءدروآ رب یشاب هتشادیل وزرآ
 < ۷ یداد

 رژورنآ دد یلو . مدادیم وژرآ هچ منادیمن مدوخژ وئهو
 ؟ ینوناق كلام نم و دسر دهاوخ رسب میدیبعت ودب یتسرپ رس
 اهلت هتسناوت مهاوخ هاکنآ و دوب مهاوخ لاوما و كالما
  «ممدنوتب اد كن اب ردیتناما تا رهاوچ هیلک هکلب دبداورم دنب

 اپ اهنآ . درک مهاوعن لوبق وت ذا اد تارهاوچ نآ هد
 ار ابنآترسهد ینک جاددزا هکبزود ات دنشاپ كناپ نامه رد

 مرلس یلو یدادن جاودزاب میمصت نونکا وت , دریذپ ون
 «ینامبیفاب میمصت نیمه رس رب مه رکید یدنچ اب

 لدرد اهندم هک اد هچنآ تساوغیم ملد هقبقد ْنآ رد
 ژاو مدیسوب اد شنسد مدرکن تارچ زابیلو ملک فارتعا داب

 روب رم ثارهاوج هک دشبچوم هاپتشا كب طفف و متفک هتساغرب
 هکتنیا 4 ییوغب ثدرخ وت . دسرن وتب كالما و لاومانیا هبلک
 هزاپ ددرگبدتسا رتهب د تسا هتشلگ هدوب هچ ره»تفک لشا د«یتسهففا و

 «مینکت تجمع وضو» نیا

 با ۱ عوضوم نیا مناوتینن_نمیلوو متلک شفساپ دد
 ۱ < (زادیآ هشق هچ نم تسناد یهاوخ ول رگید هتفه هس ات مریگب

 ؟تلد مهاوخ اجنپا ذا نم عقومن آ انا رکپد هتفه هس ان

 لا مدیسرتب نآ زا و منهاد داظتا اد هچنآ هرغالاپ
 س ثحاران رکپد متشاد یاهش نرچ یلو مدبنش لشار

 _س مامت هوب هدرک تبصد )وربمآ نکشرف» متلک واب
 دا هک طرش نپااب دشاب وتب قلمتم یشاپهدنز ون هکعقوم ات
 ۱ وهایاچ نیه ابآ » یدرکب» هچوت تدوهن آ دد دشاب نم هدهعب
 4۱ یدرکیم ندرپ اجلیا ذا ارم اب د

 دولآ ثربح ينحل اب و دژیت رب لشاد نامشچ

 مبد ریس كاقب غاب ز

  ا اراوتیک
 ۳ نبا ! ثدوخ يگدنز و هباخ ذا ؛ منک نوری اجنپا
 «ا ی زیم
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 یراکلدن و .كانملفادن ور نتاکف زوج ۶



 هیحاتتفا همان رب
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 ًه
 ۰ * یساتلوج» یتاکن رعآ روهشع تادرق راک راکهاش

 نیسحتربور _ رتوملراک -هورسنا و دیارتشاب

 لتون یلاک ع . یسدادنیئاژ
 ها یا زا ی
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